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Proloog
Hoewel velen veronderstellen dat het schrijven van een proefschrift een eenzame bezigheid
is, heb ik daar zelf nooit last van gehad. Van het begin af aan (voorjaar 1998) was ik in het
gezelschap van mijn kamerplant: een palmplant , ofwel ‘drasena’, heb ik mij laten vertellen.
Meteen in het eerste jaar van mijn aanstelling kwam deze tot bloei – hetgeen slechts eens in
de vijf jaar gebeurt bij dit soort planten. Toen ik de bloem in de top liet zien aan mijn eerste
promotor, Karel, zei hij: “Zo, dus bij de volgende bloeiperiode ben je gepromoveerd!”
Vanaf dat moment kon ik het welzijn van mijn kamergenoot niet meer los zien van de
vorderingen in mijn eigen promotietraject. Aanvankelijk ontwikkelde mijn kamergenoot
zich goed. Door het pokonextract dat ik hem wekelijks toediende, reikte het bladerdak in
een jaar tijd tot aan het plafond. Op een gegeven moment kwam ik met mijn onderzoek in
een moeilijke periode terecht. Tegelijkertijd ging het ook met mijn kamergenoot langzaam
bergafwaarts: steeds meer bladeren vielen uit. Enkele jaren leed de plant een kwijnend
bestaan. Tot overmaat van ramp bezweek de bebladerde top van de plant na een interne
verhuizing onder zijn eigen gewicht. Wat restte was een onthoofde stam van circa 1,5
meter, hetgeen weinig hoop overliet dat ik het proefschrift nog tot een goed einde zou
brengen. Ik hield moed en zette de bebladerde top van de plant in een bak water, in de hoop
dat deze weer wortel zou schieten. Maar er gebeurde niets. Ten minste: er gebeurde niets
met de top. Ondertussen begon echter de kale stam (die ik weken geen water had gegeven)
weer uit te lopen. Binnen enkele maanden zaten er aan die hoge stam heuse blaadjes, en kon
met recht weer van een plant gesproken worden. Toevallig of niet: in diezelfde maanden
kwam het schrijven in een stroomversnelling en maakte ik de conceptversie van mijn
proefschrift af. Collega’s die langs kwamen op mijn kamer lieten zich nog wel eens
laagdunkend uit over die kale stam met die miezerige groene blaadjes bovenin. Maar ik was
erg gelukkig met het feit dat mijn kamergenoot een tweede leven was begonnen. Goed, hij
was niet moeders mooiste, maar het was in ieder geval een plant gebleken met een
veerkracht die menige donkere periode kon overwinnen.
Naast de steun die ik van mijn kamergenoot heb ervaren, ben ik nog vele anderen dank
verschuldigd, omdat zij mij hebben geholpen bij één of meer onderdelen van het onderzoek.
In de eerste plaats wil ik de ruim twintig aardrijkskunde docenten bedanken die hebben
meegedaan en meegedacht aan het ‘project onderzoeksvaardigheden’. Ik heb bewondering
voor het feit dat zij zich naast hun hectische alledaagse werkzaamheden hebben ingezet
voor het onderzoek met z’n veeleisende randvoorwaarden. In het bijzonder wil ik Frank van
den Nieuwenhuijzen bedanken die de meeste ideeën heeft aangedragen voor beide
praktische opdrachten. Niet minder dankbaar ben ik de andere docenten die hebben
bijgedragen aan het ontwerpen van materialen en de uitvoering van het quasi-experiment, te
weten: Gisela Assenberg, Renske Bergsma, Alieta Hansum, San Helfferich, Jan van
Kerkhof, Tjebbo van der Linden, Peter Lucas, Hans Noltes, Jan Ris, Arnold Schilt (tevens
co-auteur van de eerste praktische opdracht), Harry Schuurmans, Paul Seijsener, Vincent
Stork, Kees Thijs, Fred Valk, Jan Visser, Nanno Vlaanderen en Victor Walgien.
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In de tweede plaats wil ik de mensen bedanken die geholpen hebben met een kritische blik
de onderzoekstoetsen geëvalueerd hebben: Kees Bogaerts, Marianne Elshout-Mohr, San
Helfferich, Henri van Nijnatten, Heinze Oost en Lody Smeets.
In de arbeidsintensieve en schijnbaar eindeloze periode van dataverzameling en dataverwerking heb ik veel hulp gehad van de volgende mensen: Annick de la Rive Box, Corien
Eeltink, Erica van Doorn, Irene Eeltink, Luce Claessens, Miranka van Wankum en Veddah
Veenhoven. Zonder hun hulp was ik zeker nog een paar jaar langer bezig geweest. Erica
van Doorn heeft met veel toewijding de website opgezet voor leerlingen die aan het
onderzoek meededen. Annick en Miranka hebben een onmisbare inhoudelijke bijdrage
geleverd aan mijn onderzoek op het vlak van het meetbaar maken van onderzoeksvaardigheden respectievelijk het meetbaar maken van leeractiviteiten en het opzetten van de
controleconditie in mijn onderzoek. Door hun kritische houding tegenover het onderzoek en
de theorievorming daaromtrent werd ik gedwongen mijn eigen gedachtenkronkels te
expliciteren, te evalueren en bij te stellen.
Ook vanuit de capaciteitsgroep Onderwijskunde heb ik veel steun ervaren bij het werken
aan mijn onderzoek. De discussies tijdens onderzoekspresentaties en tussen de junioronderzoekers onderling vond ik zeer stimulerend. Hoewel ik mij niet kan heugen dat die in een
gemeenschappelijk standpunt resulteerden, riepen ze toch altijd weer de broodnodige twijfel
op over mijn eigen vooronderstellingen.
In de laatste fase van mijn onderzoek (bij het fijnslijpen van het manuscript) heb ik
feedback gehad van Bernadette van Hout-Wolters, Gwendy Wevers, Heinze Oost, Joop
Mulder, Maaike Prangsma en mijn vader, waarvoor ik hen zéér dankbaar ben.
Een paar mensen hebben mij in álle fasen van het onderzoek terzijde gestaan: mijn
promotoren Karel Stokking en Gellof Kanselaar, en Marieke Eeltink. Karel zie ik als mijn
leermeester die mij heeft ingewijd in de meest uiteenlopende facetten van het onderzoeksambacht. Gellof ben ik met name dankbaar omdat hij op cruciale momenten in het
onderzoek intensief heeft meegedacht, hetgeen de kwaliteit van het onderzoek zeer ten
goede is gekomen. Tot slot wil ik mijn persoonlijke ‘mental coach’, Marieke, vanuit de
grond van mijn hart bedanken voor haar pogingen om mijzelf het rechte pad weer te laten
vinden.
Joris Veenhoven
Utrecht, oktober 2004
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Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 1. Inleiding
“Bints hand kwam plat op tafel. ‘Ik eisch van den leeraar dat hij zich niet inleeft in het kind,
dat hij niet daalt. Ik eisch van het kind dat het zich inleeft in den leeraar, dat het klimt’.”
(Uit: ‘Bint’ van Bordewijk, 1934, p53)
Bint is de door docenten aanbeden en gevreesde bovenmeester van een school. Een school
waar het leren van ondergeschikt belang lijkt te zijn en het handhaven van orde en tucht tot
voornaamste onderwijsdoelstelling is verheven. Genoemd citaat van Bint komt van een
docentenvergadering, waarin hij en passant zijn visie op onderwijs weergeeft. In die visie
moet de docent geen rekening houden met het niveau van de leerlingen.
Redenerend vanuit meer hedendaagse onderwijskundige inzichten moet de docent wél
afdalen, maar dan tot het niveau waar de leerling zelf naartoe kan klimmen (de zone van
naaste ontwikkeling). Het is echter de vraag of het in het hedendaagse onderwijzen van
onderzoeksvaardigheden in de tweede fase lukt om een zone van naaste ontwikkeling te
creëren: de indruk bestaat dat docenten in veel gevallen ófwel de leerling het hele leerproces
uit handen nemen, ófwel het hele leerproces aan de leerling overlaten. In beide gevallen kan
betwijfeld worden of tweede fase leerlingen zoveel meer leren dan de leerlingen van
bovenmeester Bint.
Hiermee komen we bij het onderwerp van deze dissertatie: het begeleiden en beoordelen
van leerlingonderzoek in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. De term ‘leerlingonderzoek’ refereert aan opdrachten waarbij leerlingen een groot deel van een onderzoekscyclus doorlopen. Als opmaat naar de probleemstelling wordt in dit hoofdstuk het onderwerp
omschreven en inhoudelijk afgebakend. Daarna wordt nader ingegaan op de relevantie en
de uitwerking van de probleemstelling in onderzoeksvragen.
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1.1. Inhoudelijke afbakening
Het onderwerp van onderzoek is te situeren binnen de onderwijskunde – een onderzoeksgebied dat deel uitmaakt van de sociale wetenschappen. Binnen de onderwijskunde zijn
diverse onderzoeksthema’s te onderscheiden. Omdat het onderzoeksonderwerp zowel
aansluit op het thema ‘curriculum’ als ‘leren en instructie’, wordt het langs twee lijnen
inhoudelijk afgebakend.
Onderzoeksthema: curriculum
Vervolgonderwijs, arbeidsmarkt en samenleving verlangen steeds meer dat jongeren over
algemene vaardigheden beschikken. Met name in het voortgezet onderwijs zijn in het
afgelopen decennium steeds meer algemene vaardigheden in de kerndoelen en examenprogramma's (eindtermen) opgenomen. De term algemene vaardigheden is een koepelbegrip
voor vaardigheden van heel verschillende orde die binnen de context van schoolvakken in
meer of mindere mate vakspecifiek worden uitgewerkt. Stokking (1997) onderscheidt op
basis van analyse van kerndoelen en examenprogramma’s een aantal categorieën van
algemene vaardigheden, bijvoorbeeld basisvaardigheden (zoals schrijven, lezen en
rekenen), sociale vaardigheden (zoals samenwerken) en onderzoeksvaardigheden. Deze
algemene vaardigheden zouden leerlingen in staat moeten stellen om hun eigen leerproces
te reguleren, waardoor ze niet alleen meer kans van slagen hebben in het onderwijs zelf,
maar ook in de toekomstige samenleving waarin steeds weer nieuwe kennis wordt gevraagd
van werknemers. Daarnaast zijn algemene vaardigheden nodig om als goed geïnformeerde,
verantwoordelijke burger in de samenleving te kunnen participeren en om adequaat te
kunnen omgaan met andere culturen en visies op de werkelijkheid (Bolhuis, 2000).
Binnen de algemene vaardigheidsgebieden nemen de onderzoeksvaardigheden een grote
plaats in. Onderzoeksvaardigheden worden in de kerndoelen en eindtermen beschreven als
stappen die de voorbereidende, uitvoerende en afsluitende fase van onderzoek doen
markeren. Wanneer deze (in samenhang) doorlopen worden is er sprake van onderzoek
doen. Daarom wordt (vooralsnog) ‘leren onderzoek doen’ als synoniem beschouwd voor het
ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden. Op de vraag waarom je een leerling in het
voortgezet onderwijs zou willen leren onderzoek doen zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Ten eerste biedt het leren onderzoek doen leerlingen een oriëntatie op de vervolgopleiding.
Leerlingen maken enerzijds in algemene zin kennis met het fenomeen ‘onderzoek’, waar
met name studenten in het hoger onderwijs veel mee te maken krijgen. Anderzijds maken
leerlingen via onderzoeksopdrachten kennis met vakspecifieke werkwijzen en benaderingen
van een schoolvak, hetgeen ook een basis vormt om zich te kunnen oriënteren op het
vakgebied als mogelijke vervolgopleiding.
Ten tweede verkleint onderzoek doen de kloof met de vervolgopleiding doordat leerlingen
al een fundamentele basis in onderzoeksvaardigheden wordt bijgebracht. Een derde reden
heeft te maken met het maatschappelijk belang van onderzoek. Om volwaardig te kunnen
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participeren in de samenleving wordt van jongeren verwacht dat zij in ieder geval berichten
in de media over onderzoek kunnen begrijpen en op waarde kunnen schatten.
Een laatste argument is van onderwijskundige aard. ‘Onderzoekend leren’ is in opkomst:
het zelf ontdekken en ontwikkelen van vakinhoudelijke kennis door het opzetten en
uitvoeren van onderzoek. Zowel in wetenschappelijke kringen als onder docenten is dit een
populaire didactische benadering (Haury, 1993; Hesp, 2003; Smits, 2003). Het is een
benadering die leerlingen in sterke mate motiveert om op actieve wijze vakinhoudelijke
kennis te construeren en reeds ontwikkelde kennis toe te passen. Die benadering past goed
bij recente wetenschappelijke inzichten over leren en onderwijzen (Haury, 1993). Ten einde
deze toe te kunnen passen is wel enige mate van beheersing van onderzoeksvaardigheden
vereist. Het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden kan dus ook ten dienste staan van het
onderzoekend leren. (Voor een uitgebreidere discussie over doelen met betrekking tot
leerlingen onderzoek laten doen: zie Hoofdstuk 2.)
In de vernieuwde tweede fase (havo/vwo) maken onderzoeksvaardigheden deel uit van het
schoolexamen. De ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden moet gestalte krijgen in
onderzoeksopdrachten die ‘praktische opdrachten’ worden genoemd. De praktische
opdrachten zijn zowel leermiddel als toetsmiddel (Stokking, 1997). Ten behoeve van het
schoolexamen moeten leerlingen naast een praktische opdracht ook een profielwerkstuk
maken – een afsluitende onderzoeksopdracht met een wat grotere omvang. De bedoeling is
dat leerlingen door herhaalde oefening in verschillende vakspecifieke contexten een
onderzoek leren ontwerpen, uitvoeren en evalueren.
Hoewel het belang van onderzoeksvaardigheden buiten kijf staat, spreekt het toch niet voor
zich dat ontwikkeling van deze vaardigheden mogelijk en haalbaar is binnen de context van
het huidige tweede fase-onderwijs. In de eerste plaats omdat het gewicht van praktische
opdrachten in de schoolexamens enkele jaren geleden flink is teruggebracht door het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Ten tweede omdat het curriculum
van de tweede fase als overladen wordt ervaren door zowel docenten als leerlingen
(Ministerie OC&W, 2001). De huidige tweede fase-leerling moet zich een breed aanbod van
kennis- en vaardigheidsdomeinen eigen maken, verspreid over veel verschillende vakken,
gegeven door veel verschillende docenten. Hierdoor kan structurele aandacht voor
onderzoeksvaardigheden door de jaren heen in de verdrukking komen.
Uit onderzoek blijkt dat onderzoeksvaardigheden niet zonder meer in verschillende
contexten toepasbaar zijn. Sommige vaardigheden zijn in sterke mate vakdomein gebonden
(zie o.a. Lock, 1989). Conceptuele kennis van een vakinhoudelijk domein blijkt met name
nodig in de voorbereidende en afsluitende fase van onderzoek doen. Ook verschillen tussen
vakken zoals de mate van structurering door het vakinhoudelijke domein en methodologische tradities spelen hierbij een rol. Dat is ook enigszins terug te zien in de vakspecifieke
invulling die in de eindtermen tweede fase aan onderzoeksvaardigheden worden gegeven
(SLO, 1996). Hoewel de onderzoeksvaardigheden in een aantal vakoverstijgende stappen
zijn onder te brengen, zijn deze stappen in hun uitwerking deels vakspecifiek (Stokking &
Van der Schaaf, 1999).
Vanwege de domeinspecifieke aard van onderzoeksvaardigheden spitst deze studie zich toe
op één vakinhoudelijk domein, namelijk aardrijkskunde en in het bijzonder de sociale
geografie. Bewust is gekozen voor een gammavak als aardrijkskunde, enerzijds omdat daar
5
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nog niet zoveel onderzoek is gedaan naar onderzoeksvaardigheden (in vergelijking met de
bètavakken) en anderzijds omdat het schoolvak wel een (bescheiden) traditie kent op het
vlak van leerlingen praktisch werk laten uitvoeren, zoals veldwerk en werkstukken maken
(in tegenstelling tot andere gammavakken).
Om deze studie uitvoerbaar te maken is een nadere toespitsing op een aantal onderzoeksvaardigheden noodzakelijk. Om een aantal redenen is gekozen voor een toespitsing op de
vaardigheden voor het ontwerpen van een onderzoek: ‘het formuleren van onderzoeksvragen’ en ‘het maken van een onderzoeksplan’.
In de eerste plaats is voor deze vaardigheden gekozen omdat ze samen een betekenisvol
geheel vormen: namelijk de voorbereidende fase of ontwerpfase van onderzoek doen. De
ontwerpfase vormt het fundament van een onderzoek. Zonder gerichte onderzoeksvraag en
een daarmee samenhangend, uitvoerbaar onderzoeksplan is de kans groot dat de uitvoerende
fase van onderzoek resulteert in een onsamenhangende opsomming van ‘in-valide’
empirische bevindingen. De ontwikkeling van vaardigheden voor het ontwerpen van
onderzoek gaat samen met voortschrijdend inzicht in wat onderzoekbaar is. Het biedt een
belangrijk deel van het interpretatiekader voor het beoordelen van onderzoek en van door
onderzoek verkregen kennis.
Ten tweede zijn het vaardigheden die nog niet goed tot hun recht zijn gekomen in de eerste
jaren van de implementatie van de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Enerzijds
blijkt dat uit het feit dat leerlingen en docenten zeggen dat ze relatief veel moeite hebben
met vaardigheden voor het ontwerpen van onderzoek (De Jong & Van Joolingen, 1998; Van
der Schee & Rijborz, 2001; Stokking & Van der Schaaf, 1999). Anderzijds blijkt dat deze
slechts in beperkte mate aan bod komen in de eerste generatie lesmethodes voor de tweede
fase (Rijborz, 2003). Het exploreren van de mogelijkheden om deze vaardigheden tot
ontwikkeling te brengen kan wellicht een bijdrage leveren aan het bevorderen van de
implementatie daarvan in de tweede fase.
Een laatste argument om voor deze vaardigheden te kiezen is dat ze kunnen worden
gemeten onder praktische omstandigheden in de klas met behulp van een ‘onderzoekstoets’
(zie Hoofdstuk 3).
Onderzoeksthema: leren en instructie
Het onderzoeksonderwerp sluit niet alleen aan bij het onderzoeksthema ‘curriculum’ maar
ook bij ‘leren en instructie’ omdat het gaat om de relatie tussen leren (het leren onderzoek
doen) en instructie (hoe het leren daarvan ondersteunend kan worden). Het begrip
‘instructie’ wordt echter alleen in ogenschouw genomen voor zover direct gerelateerd aan
begeleidingsgedrag in de klas. Aanleiding daartoe is de worsteling van docenten met de
tweede fase. In de tweede fase hebben we te maken met een pedagogisch-didactische
vernieuwing (het studiehuisconcept) waarvan de implementatie nog lang niet is voltooid. De
scholen zijn in 1998 of 1999 begonnen met de implementatie daarvan. Op veel scholen zijn
er nog organisatorische problemen en op onderwijskundig vlak lijkt het concept nog niet
volledig uitgekristalliseerd. In algemene termen is in dit onderwijskundige vernieuwingsproces de verschuiving van de rol van de docent te karakteriseren als: ‘van doceren naar
begeleiden’. Die verschuiving gaat niet zonder horten of stoten: veel docenten voelen zich
6
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onzeker over hoe ze het leerproces van leerlingen moeten begeleiden. Dit probleem doet
zich ook voor bij het begeleiden van leerlingen bij het leren onderzoek doen, zo blijkt uit
vooronderzoek1. Dit kan te maken hebben met het feit dat docenten zelf weinig ervaring
hebben met onderzoek doen (Tilburg & Verloop, 2000). Bovendien bieden de eerste
generatie lesmethodes voor de tweede fase docenten weinig houvast voor het begeleiden
van leerlingen bij praktische opdrachten.
Het onderzoeksonderwerp betreft dus niet docentgedrag in algemene zin, maar wordt
toegespitst op didactische componenten van het begeleidingsgedrag van de docent bij het
laten maken van praktische opdrachten. Het woord ‘begeleidingsgedrag’ is gekozen omdat
daarin tot uitdrukking komt dat de docent bij onderzoeksopdrachten meer een begeleidende
rol heeft dan een onderwijzende. Met ‘didactische componenten’ wordt aangegeven dat de
focus ligt op didactische interventies en niet op pedagogische of organisatorische interventies zoals begeleiding van leerlingen op sociaal-emotioneel vlak of ordehandhaving.
Uiteraard zijn interventies op pedagogisch of organisatorisch vlak ook van belang – een
goed pedagogisch klimaat en ordelijk verloop van lessen zijn randvoorwaarden voor goed
onderwijs – maar redenerend vanuit het onderzoeksthema leren en instructie zijn ze hier
minder belangrijk.
Wanneer vanuit theoretisch perspectief gekeken wordt naar het ondersteunen van leerlingen
bij het leren onderzoek doen, dan is vooral de vraag naar de structurering van het leerproces
van belang: moet het leren onderzoek doen in sterke mate gestructureerd worden door de
docent of taak, of moet dit vooral overgelaten worden aan de leerling zelf of aan medeleerlingen met wie hij/zij samenwerkt. Ten aanzien van andere aspecten van het ondersteunen
van leerlingen, zoals het belang van het leren in realistische, levensechte contexten en het
centraal stellen van betekenisvolle gehelen, is onder wetenschappers een sterkere mate van
overeenstemming aanwezig (zie o.a. Duffy & Cunningham, 1996; Hodson, 1992, Roth &
Roychoudhury, 1993). Ten aanzien van het structureringsvraagstuk komt een minder
eenduidig beeld uit onderzoek naar voren. Wel is te beargumenteren dat de uiterste posities
op de dimensie van structurering van het leerproces niet wenselijk zijn als het gaat om de
ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden (Fradd & Lee, 1999; Roth & Roychoudhury,
1993; Tien & Stacy, 1996). Verschillende tussenposities blijven evenwel mogelijk.
Veenman (1992) onderscheidt twee didactische modellen die zo’n tussenpositie innemen:
het directe instructiemodel voor strategisch handelen en het model voor ondersteunende
instructie. De twee modellen zijn gericht op de ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden en zelfregulatie. De ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden en zelfregulatie
wordt ook wel procesgerichte instructie genoemd, omdat leerlingen leer- en denkvaardigheden ontwikkelen waarmee ze zich vakinhoudelijke kennis en vaardigheden kunnen eigen
maken (Bolhuis, 2000). In de context van onderzoeksvaardigheden helpt procesgerichte
instructie bij het proces van leren onderzoek doen. Procesgerichte instructie is de tegenhanger van productgerichte instructie waarin de nadruk ligt op de uitkomst van het leren en niet
op het leerproces zelf. Een eenzijdige nadruk op het onderzoeksproduct zal weinig
bijdragen aan een betere beheersing van onderzoeksvaardigheden omdat een leerling dan
1

Uit een enquête afgenomen onder 50 docenten geschiedenis en aardrijkskunde blijkt dat docenten gemiddeld
genomen een redelijk sterke behoefte hebben aan verdere professionalisering op het terrein van begeleiden van
leerlingen bij het leren onderzoek doen.
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niet leert hoe hij/zij onderzoek kan doen (bijvoorbeeld wat goede strategieën zijn om tot een
goede probleemstelling te komen) (Andriessen, Baker & Suthers, 2003).
Er zijn aanwijzingen dat procesgericht onderwijs dat is gebaseerd op de instructiekenmerken van de twee genoemde didactische modellen bijdraagt aan het verbeteren van
leerlingprestaties bij diverse complexe vaardigheden (Bereiter & Scardamalia, 1987; Brown
& Palinscar, 1989; De Jager, 2002; Schoenfeld, 1985). Aangezien onderzoeksvaardigheden
ook complexe vaardigheden zijn, lijken de instructiekenmerken van de twee genoemde
didactische modellen een goed uitgangspunt voor het ondersteunen van de ontwikkeling van
onderzoeksvaardigheden.
Hoewel de twee didactische modellen van Veenman onder de noemer ‘procesgerichte
instructie’ te scharen zijn, verschillen ze onderling in de mate waarin het leren onderzoek
doen gestructureerd wordt en de mate waarin de samenwerking tussen leerlingen begeleid
wordt (zie Figuur 2.1).
Ten aanzien van het leren onderzoek doen is cruciaal of de docent sterk structurerende of
zwak structurerende strategieën inzet. Het hardop denkend voordoen hoe je een onderzoek
kunt aanpakken is een voorbeeld van een sterk structurerende strategie. Een voorbeeld van
een zwak structurerende strategie is het stimuleren van leerlingen om zelf problemen met
onderzoek doen onder woorden te brengen en vervolgens zelf tot een aanpak daarvan te
komen. Ten aanzien van de samenwerking wordt in de omschrijving van de modellen niet
uitgewerkt in welke mate structurering door die begeleiding gewenst is. De kwestie is in
welke mate aandacht besteed wordt aan het ondersteunen van de samenwerking ter
bevordering van het leerproces. Of het daarbij gaat om sterk of zwak structurerende
ondersteuning wordt niet geproblematiseerd. Daarom wordt in dit onderzoek niet gesproken
over de mate van structurering van de samenwerking, maar over de mate van begeleiding
van de samenwerking (de intensiteit).
Wanneer de modellen onderling vergeleken worden lijkt er een wisselwerking te bestaan
tussen structurering van het leren onderzoek doen en begeleiding van de samenwerking. Het
directe instructiemodel voor strategisch handelen schrijft een hoge mate van structurering
van het leren onderzoek doen voor en een lage mate van begeleiding van de samenwerking.
Bij het model voor ondersteunende instructie is dit juist andersom. Dat betekent dat een
hoge score op de ene begeleidingscomponent zou kunnen compenseren voor een lage op de
andere.
Interessant is na te gaan of ook een combinatie van een hoge mate van structurering van het
leren onderzoek doen met veel begeleiding van de samenwerking bijdraagt aan de
beheersing van onderzoeksvaardigheden. Op voorhand is niet uit te sluiten dat een
combinatie effectief kan zijn. Onderzoek doen is immers een complexe taak voor leerlingen.
Het kan blijken dat leerlingen de structuur van zowel de uitleg vooraf als de begeleide
samenwerking nodig hebben om tot leren te komen en een goed eindresultaat te realiseren.
Daarom wordt naast het directe instructiemodel van strategisch handelen en model voor
ondersteunende instructie ook een combinatiemodel onderscheiden.
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Methodische afbakening
Er is voor gekozen het onderzoeksonderwerp toe te spitsen op de vwo-leerlingen binnen de
tweede fase. In de eerste plaats omdat de kortere duur van de havo-opleiding het minder
goed mogelijk maakt de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden bij leerlingen over een
langere tijdsperiode in kaart te brengen. Ten tweede maakt ook de invulling van het
curriculum de havo-opleiding minder geschikt. De indruk bestond ten tijde van de opzet van
het onderzoek dat het curriculum van het havo meer overladen was dan van het vwo. In
dergelijke omstandigheden is het moeilijker na te gaan welk docentgedrag bijdraagt aan de
beheersing van onderzoeksvaardigheden omdat er andere processen mee kunnen interfereren. Het verschil in omstandigheden maakt het bovendien problematisch om deze groepen
onderling te vergelijken in één onderzoek. Tot slot is gekozen voor het vwo omdat
onderzoek van Rijborz (2003) zich al richtte op de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden in de havo-opleiding (bij aardrijkskunde, geschiedenis en economie).
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1.2. Probleemstelling
De inhoudelijke afbakening van het onderwerp leidt tot de volgende probleemstelling.
Welke verhouding tussen de mate van structurering van het leren onderzoek doen en
de mate van begeleiding van de samenwerking tussen leerlingen door de docent
draagt het meest bij aan de beheersing van vaardigheden voor het ontwerpen van
aardrijkskundig onderzoek van vwo-leerlingen in de vernieuwde tweede fase?
Het domein van de probleemstelling betreft aardrijkskunde docenten die lesgeven in de
bovenbouw van het vwo na de invoering van de vernieuwde tweede fase. De probleemstelling gaat uit van de aanname dat naarmate deze docenten bij onderzoeksopdrachten meer
het proces van leren onderzoek doen en de samenwerking ondersteunen in de begeleiding
van leerlingen, leerlingen dan bij het ontwerpen van onderzoek meer tot metacognitieve
leeractiviteiten worden aangezet, waardoor ze uiteindelijk tot een betere beheersing van
onderzoeksvaardigheden komen.
Bepalend voor de bijdrage van begeleiding aan de beheersing van onderzoeksvaardigheden
van leerlingen is de verhouding die de docent aanbrengt tussen de mate van structurering
van het leren onderzoek doen en de mate van begeleiding van de samenwerking. Het is
mogelijk dat de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden gestimuleerd wordt wanneer een
docent op beide componenten hoog scoort. Het is echter ook mogelijk dat het effect van een
hoge score op de ene component wordt uitgevlakt door het effect van een hoge score op de
andere component, omdat bijvoorbeeld sterke structurering van leren onderzoek doen door
de docent ten koste gaat van de kwaliteit van de samenwerking tussen leerlingen. Op grond
van de huidige staat van theorievorming is niet te voorspellen welke verhouding tussen
beide componenten tot een betere beheersing van onderzoeksvaardigheden leidt. Het kan
zijn dat er één optimum is, maar het is ook mogelijk dat meerdere wegen naar Rome leiden,
bijvoorbeeld als onderwijs vanuit twee van de drie genoemde didactische modellen even
sterk blijkt bij te dragen aan de beheersing van onderzoeksvaardigheden.
Hieronder worden de in de probleemstelling genoemde begrippen omschreven. Formele
definities worden gegeven in Hoofdstuk 2.
- Vaardigheden voor het ontwerpen van aardrijkskundig onderzoek (in het vervolg
afgekort tot ‘onderzoeksvaardigheden’, tenzij anders staat aangegeven):
o het formuleren van aardrijkskundige onderzoeksvragen (hoofd- en deelvragen specificeren)
o het ontwerpen van een onderzoeksplan (onderzoeksopzet maken, werkplanning maken en het evalueren van de uitvoerbaarheid en bijstellen van het
ontwerp als geheel).
- De mate van begeleiding van de samenwerking: de hoeveelheid plenaire instructie
voorafgaand aan en groepsgewijze ondersteuning van de samenwerking tijdens de
taakuitvoering, erop gericht leerlingen te leren productief met elkaar samen te werken en de kwaliteit van de samenwerking te verbeteren.
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-

De mate van structurering van het leren onderzoek doen: de frequentie waarmee
sterk structurerende en zwak structurerende begeleidingsstrategieën worden ingezet
door de docent om leerlingen te ondersteunen (zowel plenair voorafgaand aan de
taakuitvoering als groepsgewijs tijdens de taakuitvoering) bij het leren maken van
een onderzoeksontwerp. Een hoge mate van ‘sterk’ structurerende begeleiding van
het leren onderzoek doen wil zeggen dat de docent frequent begeleidingsstrategieën
gebruikt om leerlingen op ideeën te brengen voor de aanpak van een onderzoeksstap. Een hoge mate van ‘zwak’ structurerende begeleiding van het leren onderzoek
doen wil zeggen dat de docent frequent begeleidingsstrategieën inzet die leerlingen
ertoe aanzetten om zelf te bedenken hoe ze een onderzoeksstap kunnen aanpakken.
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1.3. Relevantie
De toegevoegde waarde van de probleemstelling
De kern van de probleemstelling is de vraag in welke mate de docent het leren onderzoek
doen moet structureren en de samenwerking moet begeleiden. Het gaat om het vinden van
een balans op de dimensie ‘structurering van het leren onderzoek doen door de docent’ en
op de dimensie ‘begeleiding van de samenwerking tussen leerlingen’. Er is nog geen in
voldoende mate empirisch te onderbouwen theoretisch model beschikbaar waaruit afgeleid
kan worden welke mate van structurering op deze dimensies bij de ontwikkeling van
onderzoeksvaardigheden wenselijk is (zie o.a. Oost, 1999; Stokking & Van der Schaaf,
1999). Er zijn wel didactische modellen voor de ontwikkeling van complexe vaardigheden
in andere contexten dan die van onderzoek doen: het model voor strategisch handelen en het
model van ondersteunende instructie (Veenman, 1992). Voor zover bekend is nog niet
empirisch onderzocht of de instructiekenmerken van deze modellen de beheersing van
onderzoeksvaardigheden kunnen bevorderen. Bovendien is in die context nog niet
onderzocht welke van deze twee modellen het meest effectief is. In onderzoek naar
effectiviteit wordt meestal maar één van beide modellen onderzocht (al dan niet afgezet
tegen een controle conditie die de ‘ouderwetse’ schoolse aanpak moet representeren). Dit
vormt de aanleiding om in deze studie het effect te vergelijken van onderwijs dat gebaseerd
is op deze twee modellen op de beheersing van onderzoeksvaardigheden.
Theoretische relevantie
Onderzoek naar deze probleemstelling kan de huidige theorievorming over het begeleiden
van de ontwikkeling van complexe vaardigheden in andere domeinen uitbreiden naar het
domein van onderzoeksvaardigheden. Bovendien kan meer inzicht worden verkregen in de
onderlinge verhouding tussen de genoemde didactische modellen. Niet alleen worden het
directe instructiemodel voor strategisch handelen en het model voor ondersteunende
instructie onderling vergeleken, ook wordt onderzocht of een combinatie van sterke
structurering van het leren onderzoek doen en begeleiding van de samenwerking effectief
kan zijn. Mocht onderwijs vanuit dit combinatiemodel effectief blijken, dan doet dat een
nieuw licht schijnen op het begeleiden van leerlingen bij complexe vaardigheden.
Maatschappelijke relevantie
Eerder werd al aangegeven dat docenten in de vernieuwde tweede fase zich onzeker voelen
over hoe leerlingen te begeleiden bij het leerproces. In relatie tot de ontwikkeling van
onderzoeksvaardigheden lijken docenten vaak extreme posities in te nemen op de dimensie
sterke structurering – zwakke structurering van het leerproces, zo blijkt uit vooronderzoek2.
2

Dit vooronderzoek bestond uit open interviews met een beperkt aantal docenten en onderwijsondersteuners.
Uit de interviews ontstaat het beeld dat veel docenten ofwel het leerproces dichttimmeren door sterk
structurerende begeleiding te geven bij sterk gestructureerde opdrachten, ofwel het leerproces heel open laten
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Redenerend vanuit theoretisch oogpunt valt van dergelijke extreme posities weinig
ontwikkeling van vaardigheden te verwachten: een sterke mate van structurering betekent
dat docenten leerlingen het leerproces uit handen nemen, een extreem zwakke mate van
structurering betekent dat het leerproces geheel aan de leerlingen overgelaten wordt.
Het lijkt waarschijnlijk dat deze praktijksituatie is ontstaan door gebrek aan kennis over en
vaardigheid in het begeleiden van leerlingen bij onderzoek. Ten eerste omdat docenten zelf
meestal weinig ervaring hebben met onderzoek doen en het begeleiden van leerlingen bij
(systematisch) onderzoek doen iets nieuws is. Ten tweede zijn de eerste jaren van de
invoering van de tweede fase vernieuwingen niet ideaal verlopen. Mogelijk hebben
docenten door een combinatie van weinig tijd en middelen te weinig aanvullende scholing
genoten of te weinig tijd gehad om in samenwerking met collega’s zich te verdiepen in een
nieuwe didactiek. Tot slot maakt het gebrek aan theoretische kennis op het vlak van
begeleiden van onderzoeksvaardigheden het moeilijk om kwalitatief hoogwaardige
scholingstrajecten op te zetten en ondersteunende lesmaterialen voor docenten te ontwikkelen.
Als inderdaad sprake is van een kennishiaat dan zou dit opgevuld kunnen worden met de
kennis die voortvloeit uit onderhavig onderzoek. Het onderzoek kan aanknopingspunten
bieden voor het uitwerken van een didactiek voor onderzoeksvaardigheden. Wanneer uit het
onderzoek bijvoorbeeld zou blijken dat één van de didactische modellen effectiever is, zou
dat resultaat als richtsnoer kunnen gelden voor onderwijsondersteunende instanties die zich
bezighouden met het ontwerpen van een begeleidingsmethodiek voor het leren onderzoek
doen. Als docenten door deze instanties gestimuleerd worden om een dergelijke begeleidingsmethodiek in hun eigen lespraktijk te implementeren, worden zij in staat gesteld om de
ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden van hun leerlingen daadwerkelijk te verbeteren.
Afhankelijk van de mate waarin de uitkomsten van dit onderzoek een vakspecifieke
invulling zal krijgen, kunnen de daaruit voortvloeiende aanbevelingen in meer of mindere
mate opgaan voor andere gammavakken dan aardrijkskunde alleen.

door leerlingen alleen feedback te geven op de onderzoeksproducten in combinatie met weinig gestructureerde
opdrachten.
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1.4. Uitwerking probleemstelling in onderzoeksvragen
Vraagtype
Om de probleemstelling adequaat te kunnen uitwerken in onderzoeksvragen is het van
belang te weten welk vraagtype hieraan ten grondslag ligt (Oost, 1999). Ieder vraagtype
veronderstelt namelijk andere daaraan ten grondslag liggen vraagtypen (zie paragraaf
4.3.1.2). De onderhavige probleemstelling is een verklarend vraagtype omdat een causale
relatie centraal staat: welk type begeleiding leidt tot meer vaardigheid? Meer in het
bijzonder gaat het om de vraag welke combinatie van begeleidingscomponenten het beste
leerresultaten kan verklaren. Het betreft geen ontwerpgericht onderzoek omdat de
probleemstelling niet gericht is op het vinden van een ideaal ontwerp. Voor de uitvoering
van het onderzoek is weliswaar een ontwerp nodig, maar om een verklaringsvraag te
beantwoorden zijn in principe verschillende ontwerpen mogelijk. Enerzijds beperkt dit de
reikwijdte van het onderzoek, omdat er niet direct voorschriften uit kunnen volgen over hoe
leerlingen te begeleiden (ontwerprichtlijnen). Anderzijds verbreedt dit juist de reikwijdte
omdat een verklaringsvraag het specifieke ontwerp overstijgt dat in een onderzoek gebruikt
wordt. Het antwoord op een verklaringsvraag wordt gezocht op theoretisch niveau.
Onderzoeksvragen
Uit de probleemstelling is een aantal clusters van onderzoeksvragen afgeleid van beschrijvende en vergelijkende aard. Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden moeten de
onderzoeksvragen in de aangegeven volgorde worden beantwoord.
1. Leerinhoud: het ontwerpen van aardrijkskundig onderzoek.
a. Over welke vaardigheden gaat het?
b. Hoe kunnen deze vaardigheden worden gemeten?
c. In welke mate beheersen vwo-leerlingen deze vaardigheden aan het begin
van de tweede fase?
d. In welke mate moeten ze deze vaardigheden beheersen aan het eind van de
tweede fase?
2. Onderwijzen van leerinhoud: componenten van begeleidingsgedrag.
a. Welke componenten van begeleidingsgedrag kunnen bijdragen aan ontwikkeling van de beheersing van vaardigheden voor het ontwerpen van aardrijkskundig onderzoek?
b. Hoe kan worden gemeten in welke mate docenten deze componenten hanteren?
c. In welke mate hanteren docenten deze componenten in de begeleiding bij
onderzoeksopdrachten?
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3. Leerresultaten: in hoeverre is sprake van een toename in de beheersing van vaardigheden voor het ontwerpen van aardrijkskundig onderzoek?
4. Relatie tussen componenten van begeleidingsgedrag en leerresultaten.
a. Hoe sterk is de relatie tussen de mate van structurering van het leren onderzoek doen en de toename in beheersing van vaardigheden voor het ontwerpen van aardrijkskundig onderzoek?
b. Hoe sterk is de relatie tussen de begeleiding van de samenwerking en de toename in beheersing van deze onderzoeksvaardigheden?
c. In welke onderlinge verhouding hangen de mate van structurering van het leren onderzoek doen en de mate van begeleiding van de samenwerking het
sterkst samen met de toename in beheersing van deze onderzoeksvaardigheden?
Het onderscheid tussen vraag 4a, 4b en 4c behoeft enige toelichting. Bij vraag 4a en 4b gaat
het om de samenhang tussen elk van de twee begeleidingscomponenten afzonderlijk met de
beheersing van onderzoeksvaardigheden, los van de onderlinge verhouding tussen die twee.
Bij vraag 4c wordt de onderlinge verhouding juist wel geproblematiseerd, omdat beide
elkaar zouden kunnen versterken, redenerend vanuit het didactische model voor ondersteunende instructie en het combinatiemodel. Met andere woorden: nagegaan wordt of er sprake
is van een interactie-effect.
In het volgende hoofdstuk worden de begrippen uit de onderzoeksvragen in een breder
theoretisch kader geplaatst. In Hoofdstuk 3 wordt aangegeven hoe de onderzoeksvragen
onderzoekbaar gemaakt kunnen worden.
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Hoofdstuk 2. Theoretisch kader
Inleiding
Dit hoofdstuk vormt de brug tussen de probleemstelling en het empirisch onderzoek. Op
basis van literatuuronderzoek worden de deelthema’s uit de probleemstelling verder
uitgediept. Dit dient als basis voor de verantwoording van inhoudelijke keuzes in de
onderzoeksopzet en de operationalisatie, en vormt een kader van waaruit de onderzoeksresultaten verklaard kunnen worden. Het hoofdstuk is opgedeeld in drie paragrafen: 1.
leerinhoud: het ontwerpen van een aardrijkskundig onderzoek; 2. leren hoe een aardrijkskundig onderzoek te ontwerpen; 3. onderwijzen hoe een aardrijkskundig onderzoek te
ontwerpen. Deze indeling verwijst naar de drie hoofdelementen waaruit een onderwijskundige theorie zou moeten bestaan volgens Resnick (1989) en De Corte (2000): een expertise
theorie, een acquisitietheorie en een interventietheorie. De Corte onderscheidt nog een
vierde component: ‘assessment theory’. Deze component is deels ondergebracht in
paragraaf 2.1 en deels in Hoofdstuk 4. Hoe elegant een dergelijke indeling ook oogt, het
blijkt in de praktijk moeilijk deze componenten strikt van elkaar gescheiden te houden. Dit
heeft onder meer als gevolg dat elementen met betrekking tot het leren onderzoek doen in
verschillende paragrafen terugkomen.
De selectie van de gebruikte literatuur in dit hoofdstuk is tot stand gekomen door bibliografische bestanden te raadplegen (ERIC), op basis van gesprekken met deskundigen en
promotoren en door gebruik te maken van de sneeuwbalmethode (het nalopen van relevante
literatuurverwijzingen in publicaties). Bij het raadplegen van bibliografische bestanden is
gezocht naar publicaties in de periode 1992-2002 waarin ten minste twee van de genoemde
begrippen uit de probleemstelling voorkwamen (of synoniemen daarvan). Het aantal
bruikbare treffers dat betrekking had op leren onderzoek doen en ondersteuning daarbij was
beperkt. Dit illustreert het dilemma in dit hoofdstuk: moet het theoretisch kader zich
beperken tot de beperkte literatuur die direct toegesneden is op leren en instructie in de
context van onderzoeksvaardigheden, of moet het juist verbreed worden tot het gehele
domein van leren en instructie, op het gevaar af dat de selectie uit de grote hoeveelheid
literatuur de suggestie geeft van willekeur. Het lijkt gepast om in deze een middenweg te
bewandelen en te kiezen voor de literatuur die betrekking heeft op leren en instructie met
betrekking tot complexe vaardigheden (waaronder onderzoeksvaardigheden).
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2.1. Leerinhoud: het ontwerpen van een aardrijkskundig onderzoek
Deze paragraaf begint met de vraag welke doelen met leerlingonderzoek nagestreefd
kunnen worden. Vervolgens wordt het begrip ‘onderzoeksvaardigheid’ in een breder
perspectief geplaatst, om het daarna toe te spitsen op de ontwerpfase van onderzoek doen, in
het bijzonder bij aardrijkskunde. Daarbij komt ook aan de orde hoe deze vaardigheden
kunnen worden getoetst.
2.1.1. Doelen van onderzoek door leerlingen
Met het laten opzetten en uitvoeren van onderzoek door leerlingen kunnen verschillende
doelen worden nagestreefd. Al naar gelang het doel verschillen ook de eisen die aan
leerlingonderzoek gesteld worden. Het gekozen doel kan dus consequenties hebben voor de
ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden. Ook heeft het doel gevolgen voor de vormgeving van opdrachten en begeleiding (zie paragraaf 2.3). Stokking & Van der Schaaf
onderscheiden de volgende mogelijke doelstellingen (2000, pp18-19):
1) leerlingen onderzoek laten doen als werkvorm om hun inhoudelijke kennis over het
schoolvak verder te ontwikkelen;
2) leerlingen onderzoek laten doen om ze te motiveren zich actief met het vak bezig te
houden en/ of ze te laten oefenen met zelfstandig werken en leren;
3) leerlingen kennis laten opdoen over waar het bij onderzoek in grote lijnen om gaat:
de taal, de manier van redeneren, het pendelen tussen theorie (begrippen), vraagstelling, onderzoeksopzet, gegevens en conclusies;
4) leerlingen ervaring laten opdoen met onderzoeksstappen/ deelvaardigheden;
5) leerlingen kennis laten opdoen over het gereedschap van een onderzoeker (methoden, technieken en normen);
6) leerlingen laten kennismaken met het ‘ethos’ van onderzoek doen (bijvoorbeeld:
kritische houding, nieuwsgierigheid, systematiek, eerlijkheid, controleerbaarheid);
7) leerlingen laten inzien dat kennis door mensen is ontwikkeld en wordt ontwikkeld.
Een belangrijk discussiepunt bij leerlingonderzoek is of het gaat om onderzoekend leren of
leren onderzoeken. In constructivistische theorieën wordt onderzoekend leren (‘inquiry
oriented instruction’, ‘discovery learning’ e.d.) vaak als methode genoemd om leerlingen
aan te zetten tot een proces van actieve kennisconstructie (Haury, 1993). Bij leren
onderzoeken is de ontwikkeling van kennis over onderzoek doen en onderzoeksvaardigheden een doel op zich, al kan het ook gezien worden als een voorwaardelijke stap voorafgaand aan onderzoekend leren (verg. De Jong & Van Joolingen, 1998).
Hoe verhoudt deze discussie zich tot de genoemde zeven doelstellingen? Doelstelling 1 en 2
passen het best bij onderzoekend leren: onderzoek doen als werkvorm voor verwerving van
vakinhoudelijke kennis of om actief en zelfstandig met het vak bezig te zijn. Doelstelling 3
t/m 5 passen bij de benadering van het leren onderzoeken. In doelstelling 4 wordt onderzoek
doen als vaardigheid gezien, in doelstelling 3 en 5 gaat het meer om kennis opdoen ten
aanzien van het opzetten en uitvoeren van onderzoek. Doelstelling 6 en 7, tot slot, zijn meer
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algemeen vormend van aard. Doelstelling 6 heeft betrekking op het vormen van een
onderzoekende houding. Als het gaat om het leren van een onderzoekende houding komen
affectieve aspecten van het doen van onderzoek nadrukkelijk naar voren. Daarbij kan
gedacht worden aan het zichzelf kunnen motiveren en het ‘waarderen’ van het zoeken naar
verbanden, relaties en patronen. Legierse (2002) vat dit samen als de drang om een
antwoord te willen weten op een onderzoeksvraag. Doelstelling 7 draait om het inzicht dat
kennis geconstrueerd wordt op basis van interpretaties van de werkelijkheid, en dat de
constructie van kennis een dynamisch proces is met een open einde (Stokking & Van der
Schaaf, 2000). Dergelijk inzicht kunnen leerlingen onder meer opdoen door het doen van
onderzoek. Doelstelling 6 en 7 kunnen allebei als nevendoel worden ondergebracht in zowel
de benadering van het leren onderzoeken als van het onderzoekend leren.
Welke doelen worden nagestreefd in de tweede fase? In de eindtermen lijkt het primair te
gaan om het leren onderzoeken en niet om het onderzoekend leren (SLO, 1996). De
eindtermen zijn zodanig geformuleerd dat het lijkt te gaan om het leren van onderzoeksstappen (doelstelling 4). Toch sluit dat een benadering van kennis opdoen over onderzoek in
grote lijnen (doelstelling 3) niet uit, omdat in de uitwerking van de onderzoeksstappen de
relatie tot het grote geheel in meer of mindere mate kan worden benadrukt. Doelstelling 5,
kennis opdoen over het gereedschap van een onderzoeker, komt in de eindtermen niet
expliciet naar voren. Wellicht is het te hoog gegrepen om van leerlingen in het voortgezet
onderwijs op dit vlak veel te verwachten. Een combinatie van doelstelling 3 en 4 lijkt in het
licht van de eindtermen het meest wenselijk: aangegeven wordt dat het gaat om het leren
onderzoek doen, hetgeen ook overzicht vereist en inzicht in hoe genomen beslissingen per
onderzoeksstap onderling samenhangen (SLO, 1996).
Er zijn echter aanwijzingen dat in de onderwijspraktijk het accent meer wordt gelegd op
onderzoekend leren dan op leren onderzoeken. In Hesp (2003) komen Van der Valk en
Genseberger tot de conclusie dat docenten in de bètavakken leren onderzoek doen niet als
een doelstelling van het profielwerkstuk zien. Smits (2003) komt tot een vergelijkbare
conclusie ten aanzien van het maken van praktische opdrachten in de bètavakken. Docenten
laten zijns inziens de leerlingen teveel zelfstandig werken, waardoor de ontwikkeling van
het onderzoeksmatig denken te weinig ontwikkeld wordt.
Wellicht wordt deze houding van docenten mede veroorzaakt door de ambiguïteit die in de
eindtermen zit ten aanzien van het doel van onderzoek doen. In de voorlichtingsbrochure
van de SLO over de eindtermen aardrijkskunde wordt gesteld dat leerlingen zelfstandig
onderzoek moeten kunnen doen ten behoeve van onderzoekend leren. Onderzoekend leren
wordt daarin gezien als een actieve en zelfstandige manier van leren. Aan de hand van
zelfstandig onderzoek kan kennis en kunde uit de inhoudelijke domeinen van het betreffende schoolvak worden toegepast (Ankoné, 1996).
In deze studie wordt gekozen voor de benadering van het leren onderzoeken (de combinatie
van doelstelling 3 en 4). Enerzijds om aan te sluiten bij de eindtermen tweede fase,
anderzijds omdat vanuit de veronderstelling wordt uitgegaan dat ‘onderzoekend leren’ als
onderwijsmethode pas mogelijk is als door middel van ‘leren onderzoeken’ een basis is
gelegd in de vorm van een zekere mate van beheersing van onderzoeksvaardigheden. Een
meer uitgebreide verantwoording voor deze keuze is terug te vinden in paragraaf 1.1.
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2.1.2. Definiëring vaardigheden
Centraal in de probleemstelling staat het concept ‘onderzoeksvaardigheden’. Voordat daar
nader op ingegaan kan worden moet eerst verduidelijkt worden wat onder ‘vaardigheden’
wordt verstaan. Een algemene, maar zeer globale definitie is opgesteld door Proctor en
Dutta: “Skill is goal-directed, well-organized behaviour that is acquired through practice
and performed with economy of effort” (1995, p.18). Naar hun mening zijn vaardigheden
grofweg in drie categorieën in te delen: perceptuele, psychomotorische en cognitieve
vaardigheden. Naarmate definities van vaardigheid zoals deze specifieker worden
uitgewerkt, gaan ze ook in sterkere mate uiteenlopen. Een analyse van Stokking (2001)
maakt duidelijk dat in de psychologische literatuur de term ‘vaardigheid’ wordt gebruikt
voor een aantal verschijnselen, die paarsgewijs vergeleken steeds slechts een deel van hun
kenmerken gemeenschappelijk hebben. In Figuur 2.1 worden verschillende opvattingen van
‘vaardigheid’ uit de literatuur op een rij gezet en aan elkaar gerelateerd (gebaseerd op:
Stokking & Van der Schaaf, 2000).
In de rijen komt tot uitdrukking dat vaardigheid opgevat kan worden als een complex geheel
van kennis, vaardigheden en houding, maar ook als een deelvaardigheid los van het grotere
geheel (bijvoorbeeld een geroutiniseerde procedure). In de kolommen komt tot uitdrukking
dat vaardigheid kan worden gezien als een proces van opeenvolgende handelingen en als
een product dat het resultaat is van uitgevoerde handelingen. In het eerste geval wordt de
beheersing van de vaardigheid afgemeten aan de kwaliteit van uitgevoerde handelingen
(snelheid, precisie en flexibiliteit). In het tweede geval wordt de beheersing afgemeten aan
het bereikte resultaat (gedefinieerd in termen van de eisen waaraan het product moet
voldoen).
Zowel het proces als het product zijn waarneembare manifestaties van gedrag. Ze kunnen
als indicatoren gezien worden van een achterliggende latente trek. Op basis van herhaalde
waarnemingen kan vastgesteld worden in welke mate sprake is van ‘vaardigheid’ in een
bepaalde vakinhoudelijke context. Met de vaststelling of sprake is van een latente trek kan
voorspeld worden of bepaald gedrag zich in eenzelfde context een volgende keer weer zal
manifesteren. Uiteraard zit in zo’n voorspelling een bepaalde foutenmarge. Een latente trek
zoals het kunnen spelen van boogie-woogies op de piano biedt geen garantie dat dit ten
allen tijde uit het gedrag zal blijken.
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Figuur 2.1. Vaardigheden in soorten en maten (gebaseerd op: Stokking & Van der Schaaf,
2000)

Complexe vaardigheid
(breed)

Activiteit
Proces: handeling
Het uitvoeren van meerdere handelingen in onderlinge samenhang
(bijvoorbeeld: uitvoeren van de
stappen van een onderzoek)

Breed
Deelvaardigheden
Smal

O.a. vaardigheden op het vlak van
metacognitie, reflectie, zelfsturing

Product: resultaat
Datgene waarop mensen (jongeren,
beroepsbeoefenaren) vaak uiteindelijk worden afgerekend
(bijvoorbeeld: een afgerond geheel
van gemaakte keuzes; een uitgevoerd
onderdeel van een onderzoek)
(bijvoorbeeld: een gemaakte keuze
die wel of niet in overeenstemming is
met wat anderen willen)

(bijvoorbeeld: samenwerken: samen
tot een keuze komen voor een
aanpak van onderzoek doen)
Datgene wat in onderwijs gericht begeleid en beoordeeld kan worden
(bijvoorbeeld: het trekken van
(bijvoorbeeld: getrokken conclusies
conclusies uit geanalyseerde
uit geanalyseerde gegevens)
gegevens)

2.1.3. Relatie kennis - vaardigheden
Het vaardigheidsbegrip is niet los te zien van het begrip ‘kennis’. Sommige auteurs maken
een vrij scherp onderscheid tussen die twee. Zo gaat bijvoorbeeld Romiszowski (1981)
ervan uit dat je kennis (feiten, begrippen, principes en procedures) wel of niet bezit, terwijl
je een vaardigheid in meer of mindere mate beheerst (bijvoorbeeld interpersoonlijke
vaardigheden). De meeste auteurs gaan uit van een sterkere verweving van kennis en
vaardigheid dan Romiszowski. In de cognitieve psychologie wordt er veelal vanuit gegaan
dat vaardigheid voortvloeit uit kennis. Er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen
declaratieve kennis en procedurele kennis (Alexander, Schallert & Hare, 1991; Anderson,
1995; Boekaerts & Simons, 1995).
Declaratieve kennis is kennis over de betekenis van begrippen in de brede zin van het
woord (inclusief objecten, feiten, principes en gebeurtenissen). Betekenis wordt gegeven
door kenmerken of eigenschappen van objecten, feiten, principes en gebeurtenissen en
relaties daartussen te benoemen.
Procedurele kennis gaat over opeenvolgingen van handelingen, regels en routines.
Procedurele kennis bouwt voort op declaratieve kennis: procedures bestaan uit identificatieprocessen die gebaseerd zijn op de betekenis van begrippen. Om procedurele kennis op een
zinvolle manier toe te kunnen passen is ook kennis nodig over waar en wanneer procedures
geactiveerd moet worden. Sommigen noemen dit conditionele kennis (Alexander, Schallert
& Hare, 1991), anderen scharen dit onder declaratieve kennis (Boekaerts & Simons, 1995).
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Anderson beschouwt vaardigheden als het product van declaratieve en procedurele kennis.
Hij onderscheid drie fasen in de ontwikkeling van vaardigheden, in navolging van Fitts en
Posner (1967). Zo begint leren autorijden volgens Anderson met een cognitieve fase waarin
op basis van ervaringen kennis geconstrueerd wordt over aspecten van het autorijden
(constructie van declaratieve kennis). In de volgende fase wordt de declaratieve kennis over
autorijden gecombineerd en omgezet in regels die de opeenvolging van handelingen
bepalen (constructie van procedurele kennis), waardoor procedurele kennis ontstaat.
Procedurele kennis is opgebouwd uit ‘production rules’ die te beschouwen zijn als
beslisregels: als situatie x zich voordoet onder voorwaarde y, dan doe ik z. In de laatste fase
wordt de toepassing van deze production rules geautomatiseerd, waarbij de handelingen
door patroonherkenning steeds sneller en accurater uitgevoerd kunnen worden. De
handelingen vergen in de laatste fase nauwelijks nog bewuste controle. Het geautomatiseerde gedrag in deze laatste fase wordt door Anderson (1995) ‘vaardigheid’ genoemd.
Het volledig automatiseren van de toepassing van production rules is alleen mogelijk als de
kennis waarop deze gebaseerd is uit algoritmen zijn opgebouwd. Een algoritme is te
beschouwen als een nauwkeurig, systematisch en gedetailleerd stappenplan, dat indien juist
uitgevoerd altijd tot de juiste oplossing leidt (Boekaerts & Simons, 1995). Daarbij kan
gedacht worden aan een psychomotorische vaardigheid zoals kaatsballen. Sommige
kennisdomeinen bestaan voornamelijk uit heuristieken: onvolledige handelingsvoorschriften
zonder vaste volgorde waarin stappen afgewerkt moeten worden (Boekaerts & Simons,
1995). Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld vuistregels voor het schrijven van een
wetenschappelijk betoog. Bij procedurele kennis die uit heuristieken is opgebouwd is
volledige automatisering van gedrag niet mogelijk, omdat per situatie kan verschillen welke
heuristiek moet worden gehanteerd en hoe deze moet worden toegepast. Daardoor blijft een
zekere mate van bewuste controle noodzakelijk, al is ontwikkeling in de mate van
beheersing wel degelijk mogelijk (zie paragraaf 2.1.6). In termen van Anderson kan zonder
automatisering niet gesproken worden over ‘vaardigheid’. Toch wordt ook bij kennisdomeinen gebaseerd op heuristieken door veel auteurs gesproken over ‘vaardigheden’ (zie
opsomming in: Veenman, 1992). Klaarblijkelijk is automatisering van gedrag niet voor
iedereen een vereiste om te mogen spreken over ‘vaardigheid’. Vaardigheid impliceert bij
deze auteurs dus (mede) het gebruik van kennis.
Samenvattend kan gesteld worden dat uit de cognitieve psychologie blijkt dat kennis en
vaardigheden nauw met elkaar verbonden zijn. Er zijn evenwel verschillende opvattingen
over wat ‘vaardigheid’ genoemd kan worden. Aangesloten wordt bij de aanbeveling van
Stokking (2001) om kennis en vaardigheden als één complex te beschouwen, maar de
begrippen toch van elkaar te blijven onderscheiden.
2.1.4. Plaatsbepaling onderzoeksvaardigheden
Onderzoeksvaardigheden worden opgevat als complexe cognitieve vaardigheden, die
voornamelijk opgebouwd zijn uit heuristieken. Onderzoeksvaardigheden worden complexe
vaardigheden genoemd omdat: a) deze uit verschillende componenten (deelvaardigheden)
zijn opgebouwd die onderling afgestemd moeten worden (verg. Proctor & Dutta, 1995); b)
de ontwikkeling daarvan afhankelijk is van kennisverwerving in verschillende vakinhoude22
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lijke domeinen; c) alleen over een langere periode ontwikkeling mogelijk is; d) verdere
ontwikkeling altijd mogelijk blijft (Lock, 1989; Stokking, 2001). Onderzoeksvaardigheden
worden opgevat als cognitieve vaardigheden omdat onderzoeksmatig handelen in de kern
een denkactiviteit is, hoewel in onderzoeksmatig handelen ook psychomotorische en
perceptuele processen een rol spelen. In het onderzoeksmatig denken spelen heuristieken
een grote rol: enigszins globale vuistregels voor de aanpak van onderzoek en criteria
waaraan moet worden voldaan. Deze regels zijn veelal niet te formaliseren tot algoritmen
(als…dan-regels), omdat die regels vaak geen eenduidig resultaat opleveren en omdat de
kennis over onderzoek doen te weinig gestructureerd is: voor veel aan onderzoek gerelateerde problemen is meer dan één goede oplossing mogelijk.
Analoog aan Figuur 2.1 wordt onderzoek doen in onderhavig onderzoek als het uitvoeren
van activiteiten benaderd: activiteiten die bestaan uit bepaalde handelingen (processen) die
leiden tot bepaalde resultaten (tussenproducten en eindproducten). Deze benadering sluit
aan bij de eindexamenprogramma’s voor de tweede fase (SLO, 1996) waarin onderzoeksvaardigheden worden omschreven in productgerichte termen.
In de literatuur worden verschillende indelingen gemaakt in activiteiten bij onderzoek. De
eerste indeling komt uit de context van onderzoekend leren waarbinnen De Jong en Van
Joolingen (1998) vanuit twee verschillende perspectieven naar het doen van onderzoek
kijken. Ze kijken enerzijds naar transformatieve processen en anderzijds naar regulatieve
processen. Met het eerste worden activiteiten bedoeld die direct gekoppeld zijn aan de fasen
van een onderzoek: het omschrijven van een probleem, een hypothese formuleren, een
experiment ontwerpen, het verzamelen, analyseren en interpreteren van data, conclusies
trekken en voorspellingen doen op basis van de conclusies. Met regulatieve processen
worden cognitieve activiteiten bedoeld die nodig zijn om het doen van onderzoek te
managen: bijvoorbeeld plannen en monitoren van de voortgang van het onderzoeksproces
(De Jong & Van Joolingen, 1998). Deze metacognitieve activiteiten kunnen dus op alle
onderzoeksactiviteiten betrekking hebben die genoemd zijn onder transformatieve
processen.
In andere indelingen van onderzoeksactiviteiten wordt meestal alleen expliciet onderscheid
gemaakt naar transformatieve processen. Een veel voorkomend onderscheid is de drieslag
voorbereidende of ontwerpgerichte onderzoeksactiviteiten, uitvoerende activiteiten en
afsluitende activiteiten (Ankoné, 1996; Duffield, 1997; Pohlmann-Nepveu, 1996; Roth &
Roychoudhury, 1993; Verkroost, 1999). Binnen die drieslag wordt vaak nog een fijnmaziger onderscheid gemaakt, variërend van vier activiteiten tot een veelvoud daarvan. De
ontwerpfase wordt door de meeste auteurs uitgesplitst in vraagstelling formuleren en een
onderzoeksaanpak bedenken (Ankoné, 1996; Duffield, 1997; Roth & Roychoudhury, 1993;
Verkroost, 1999). De opsplitsing die De Jong en Van Joolingen (1998) aanbrengen binnen
‘vraagstelling formuleren’ in probleem omschrijven enerzijds en hypothese formuleren
anderzijds zien we dus bij de andere auteurs niet terug. Binnen de uitvoerende fase is het
gemaakte onderscheid door De Jong en Van Joolingen wel terug te vinden: de meeste
maken een onderscheid tussen gegevens verzamelen, bewerken en interpreteren (Ankoné,
1996; Duffield, 1997; Roth & Roychoudhury, 1993; Verkroost, 1999). De afsluitende fase
wordt door sommige auteurs nog opgesplitst in twee activiteiten: rapporteren en evalueren
van de kwaliteit van het onderzoek (Ankoné, 1996; Duffield, 1997; Verkroost, 1999).
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In deze studie moet rekening worden gehouden met de eindtermen met betrekking tot
onderzoeksvaardigheden binnen de gamma- en bètavakken in de tweede fase (SLO, 1996),
omdat het onderzoek binnen die context uitgevoerd wordt. Stokking en Van der Schaaf
(1999) hebben een indeling gemaakt van tien onderzoeksstappen waarin al deze eindtermen
onder te brengen zijn. Binnen de verschillende gamma- en bètavakken in de tweede fase
worden deze onderzoeksstappen in meer of mindere mate vakspecifiek uitgewerkt.
1 herkennen en specificeren van een probleem in termen van de betreffende vakdiscipline,
en het hanteren van het vakspecifieke begrippenkader daarbij;
2 formuleren van onderzoeksvraag (en indien mogelijk) hypothesen/ verwachtingen/
deelvragen;
3 maken van een onderzoeksplan (onderzoeksopzet enerzijds en tijdsplanning anderzijds)
en de uitvoering ervan monitoren;
4 verwerven en selecteren van informatie/ gegevens;
5 vaststellen van de waarde van informatie/ gegevens;
6 verwerken van informatie/ gegevens;
7 trekken van conclusies;
8 evalueren/ beoordelen van het onderzoek;
9 bepalen en beargumenteren van een standpunt (inzake normen en waarden ten aanzien
van zowel het onderwerp als het onderzoek zelf);
10 rapporteren (beschrijven) en presenteren (overdragen).
Ook in de eindtermen van het schoolvak aardrijkskunde is dit onderscheid te herkennen.
Een interessante vraag in dit verband is of het opnemen van onderzoeksvaardigheden in het
aardrijkskunde curriculum een specifiek Nederlandse aangelegenheid is. Uit een internationale vergelijking van door de overheid voorgeschreven curricula van drie andere Europese
landen blijkt dat niet overal een even fijnmazig onderscheid wordt gemaakt als in het
aardrijkskunde onderwijs in de tweede fase in Nederland (Steenstra, 2003). De enige
overeenkomst is dat in alle curricula voor het ‘voorbereidend hoger onderwijs’ (voor 15-18
jarigen) informatieverwerkingsvaardigheden en kaartvaardigheden voorkomen. In Frankrijk
worden in het curriculum van ‘le lycéé’ nauwelijks vaardigheden omschreven die specifiek
betrekking hebben op onderzoek doen. In Schleswig-Holstein (Duitsland) worden in het
curriculum van de ‘Sekundarstufe II’ alleen expliciet de onderzoeksstappen ‘verwerven en
selecteren van informatie’ en ‘verwerken van informatie’ genoemd. In Wales (Groot
Brittanië) worden in de curricula op het GCSE en GCE A/AS niveau alle onderzoeksstappen in enigszins vergelijkbare bewoordingen onderscheiden. Het lijkt er dus op dat alleen in
Groot Brittanië onderzoek doen een positie in het curriculum heeft die vergelijkbaar is met
die in Nederland.
De indeling van onderzoeksvaardigheden in onderzoeksstappen van Stokking en Van der
Schaaf is qua inhoud en fijnmazigheid vergelijkbaar met de meeste eerder genoemde
indelingen uit de literatuur. Een dergelijk fijnmazig, maar niet te gedetailleerd onderscheid
in activiteiten blijkt zowel leerlingen als docenten veel houvast te bieden (Ankoné, 1996).
Er is wel een aantal bezwaren aan te voeren tegen een benadering van onderzoeksvaardigheden in termen van stappen.
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Ten eerste vormen de onderzoeksstappen een simplificatie van het onderzoeksproces. De
stappen geven niet de differentiatie weer waar de praktijk van onderzoek doen door
gekenmerkt wordt (Hodson, 1992). Onderzoek doen is een cyclisch en iteratief proces. Het
is cyclisch omdat de onderzoekscyclus meerdere malen wordt doorlopen en niet slechts één
keer, zoals het stappenplan lijkt te suggereren. Op basis van evaluatie van uitkomsten van
een eerste onderzoek wordt het onderzochte probleem geherformuleerd of worden
veranderingen in het onderzoeksplan aangebracht, waarna de cyclus (meerdere malen)
opnieuw wordt doorlopen (Hodson, 1992). Onderzoek doen is ook een iteratief proces,
omdat binnen één cyclus heen en weer gesprongen wordt tussen de verschillende stappen.
Een onderzoeksvraag wordt bijvoorbeeld vaak gaandeweg het onderzoek bijgesteld als het
zicht op de onderliggende problematiek verandert of als duidelijk wordt dat bepaalde
aspecten van de vraagstelling niet onderzoekbaar zijn (zie o.a. Oost, 1999). Met de
omschrijving in termen van onderzoeksstappen wordt gesuggereerd dat onderzoek doen een
lineair proces is waarbij de onderzoeksstappen in een vaste volgorde (moeten) worden
afgewerkt. Dat zou afbreuk doen aan de aard van het onderzoeksproces.
De vraag is evenwel of de hele sequentie van onderzoeksstappen losgelaten moet worden
om recht te doen aan het iteratieve karakter van onderzoek doen. Dat bij het doen van
onderzoek heen en weer gesprongen wordt tussen de onderzoeksstappen wil nog niet
zeggen dat de voorgestelde sequentie niet het globale verloop van onderzoek weerspiegelt
(binnen één onderzoekscyclus). Een illustratie daarvan is het belang van het tijdig
formuleren van een vraagstelling. Zonder een goede vraagstelling kan de uitvoering van het
onderzoek resulteren in ongerichte gegevensverzameling, met slecht te onderbouwen
conclusies als gevolg. Dat neemt niet weg dat gaandeweg een vraagstelling vaak bijgesteld
moet worden, bijvoorbeeld omdat tijdens de oriëntatie op gegevensverzameling en
verwerking blijkt dat deze niet onderzoekbaar is. Hierin komt dan het iteratieve karakter van
onderzoek doen tot uitdrukking. Afhankelijk van de mate van theorievorming en de
beschikbaarheid van bronnen of onderzoekseenheden op een bepaald onderzoeksterrein, is
het mogelijk om voorafgaand aan de uitvoering van het onderzoek de vraagstelling al
scherp te krijgen en tussentijdse bijstelling te vermijden. Vanuit deze opvatting is het
mogelijk om ook binnen een model van onderzoeksstappen recht te doen aan het iteratieve
karakter van onderzoek doen.
Een tweede bezwaar tegen de benadering van onderzoeksstappen is dat door sommigen in
twijfel wordt getrokken of deze wel voldoende uitnodigt tot het gebruiken van de voor
onderzoek doen benodigde kennis (verg. Hodson, 1992; Millar, Lubben, Gott & Duggon,
1995). Kennis is nodig ten aanzien van het vakinhoudelijke domein waar het onderzoek
betrekking op heeft, uitgaande van de assumptie dat de aard van onderzoek doen verschilt al
naar gelang het vakinhoudelijke domein. Ook is kennis nodig over het waarborgen van
kwaliteit van onderzoek. Volgens Millar, Lubben, Gott en Duggon (1995) moeten
leerlingen ervan doordrongen worden dat je onderzoek uitvoert om anderen ergens van te
overtuigen. Door het leren hanteren van zogenaamde ‘concepts of evidence’ leren leerlingen
onderzoek doen. Het uitvoeren van onderzoeksstappen alleen (los van het leren van deze
kennisbasis) achten zij weinig zinvol.
Een derde bezwaar tegen de benadering van onderzoeksstappen is dat ermee de suggestie
gewekt kan worden dat de onderzoeksactiviteiten in de weergegeven volgorde van stappen
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geleerd moeten worden. Met de onderzoeksstappen wordt echter alleen beoogd om weer te
geven hoe het proces van onderzoek doen globaal verloopt. In de paragrafen 2.2 en 2.3
wordt nader ingegaan op hoe een lerende kan leren onderzoek doen.
In de volgende subparagrafen wordt beschreven hoe in de nadere uitwerking van de
onderzoeksstappen met deze bezwaren rekening kan worden gehouden.
2.1.5. Onderzoeksvaardigheden: op zichzelf staande delen of één geheel?
Een niet onbelangrijke vraag is of de tien onderzoeksstappen van Stokking en Van der
Schaaf betekenisvolle, op zichzelf staande activiteiten zijn of dat ze onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn. Uit onderzoek van onder meer Lock (1989) blijkt dat scores van
leerlingen op de meeste onderzoeksstappen weinig statistische samenhang vertonen. Alleen
de scores op het maken van een onderzoeksplan en het trekken van conclusies hangen met
elkaar samen. Daaruit zijn twee conclusies te trekken. Ten eerste zijn de onderzoeksstappen
samen niet als één vaardigheid te beschouwen (Lock, 1989). Ten tweede liggen aan de
stappen klaarblijkelijk niet overeenkomstige cognitieve deelactiviteiten ten grondslag
(Stokking & Van der Schaaf, 1999). Om deze redenen is het weinig zinvol om een
holistische benadering te hanteren waarin geen onderscheid tussen onderzoeksstappen
wordt gemaakt.
De meeste onderzoeksstappen zijn te beschouwen als op zichzelf staande activiteiten. De
vraag is echter of elk van deze stappen op zichzelf ook een betekenisvol geheel vormt. Uit
het feit dat de activiteiten beschreven worden als elkaar opvolgende stappen is al op te
maken dat het weinig zinvol is om iedere stap afzonderlijk als een afgerond geheel te
beschouwen. Een onderzoeksstap uitvoeren wordt pas een betekenisvolle activiteit als aan
twee voorwaarden is voldaan. In de eerste plaats moet de onderzoeksstap in een voor de
leerling realistische en rijke onderzoeksmatige context wordt geplaatst. Daarmee wordt
bedoeld dat het een levensechte open leersituatie is, waarbinnen de leerling de mogelijkheid
heeft om veel verschillende soorten informatiebronnen te raadplegen. Er wordt dan
gesproken van een authentieke context. In de tweede plaats moet de onderzoeksstap in
relatie worden gebracht met de overige onderzoeksstappen, hetgeen betekent dat een uaak de
leerling moet uitdagen tot het afstemmen van de onderzoeksstap op de overige onderzoeksstappen. Afstemming van onderzoeksstappen op elkaar wordt beschouwd als een belangrijk
kwaliteitscriterium van leerlingonderzoek (zie o.a. Duggon & Gott, 1995; Millar, Lubben,
Gott & Duggon, 1995; White & Frederikson, 1998). Als een onderzoeksstap in een
taakontwerp in een bredere context wordt ingebed, worden leerlingen gestimuleerd deze af
te stemmen op de omliggende onderzoeksstappen. Dit daagt leerlingen uit om heen en weer
te springen tussen onderzoeksstappen en om kennis over de kwaliteit van onderzoek toe te
passen.
Tot slot kan de vraag gesteld worden of elk van de 10 onderzoeksstappen nog verder
opgesplitst kan of moet worden. Inderdaad kan iedere onderzoeksstap aan een cognitieve
taakanalyse worden onderworpen, om onderliggende deelactiviteiten te identificeren ten
behoeve van het ontwerpen van meetinstrumenten en onderwijsmaterialen (Stokking &
Voeten, 2000). Dat wil echter niet zeggen dat leerlingen moeten leren onderzoek doen door
al die deelactiviteiten afzonderlijk te leren uitvoeren.
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2.1.6. Ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden
Het woord ‘ontwikkeling’ kan refereren aan een opeenvolging van stadia, fasen of niveaus
bij het leren. ‘Stadia’ worden in theorieën in de ontwikkelingspsychologie gehanteerd om
een onomkeerbare tijdsgebonden overgang te markeren in het totale ontwikkelingsproces
van een kind. ‘Fasen’ van leren kunnen voor ieder probleem in een kennisdomein steeds
opnieuw doorlopen worden, zoals de eerder beschreven drie fasen van vaardigheidsontwikkeling van Anderson (1995) en Fitts en Possner (1967). ‘Niveau’ refereert aan de mate van
beheersing in een bepaald kennisdomein. In tegenstelling tot fasen gaat het bij niveaus om
onomkeerbare veranderingen in domeinspecifieke kennis (Shuell, 1990). Als in deze studie
gesproken wordt over de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden, dan wordt daarmee
ontwikkeling in het niveau van beheersing bedoeld. Als ijkpunt voor het niveau van
beheersing kan het wenselijke of praktisch haalbare maximale prestatieniveau genomen
worden (Stokking & Voeten, 2000). Met het woord ‘niveau’ wordt niet gesuggereerd dat in
de ontwikkeling van bepaalde vaardigheden een vast aantal niveaus te onderscheiden is,
zoals bijvoorbeeld plateaus – periodes waarin vaardigheidsprestaties nauwelijks verbeteren.
Het huidige gezichtspunt is volgens Protor en Dutta (1995) dat plateaus geen essentiële
stadia markeren in de ontwikkeling van vaardigheden.
Shuell (1990) en Stokking en Voeten (2000) concluderen op basis van literatuuronderzoek
dat er onvoldoende kennis is om tot een compleet model te komen om de ontwikkeling van
complexe vaardigheden zoals onderzoeksvaardigheden te beschrijven. Toch is er voldoende
kennis om aan te kunnen geven waar een toename in het niveau van beheersing van
onderzoeksvaardigheden uit afgeleid moet kunnen worden:
1. Het toenemen van efficiëntie in de uitvoering van een deelvaardigheid: het samenvoegen van kleinere procedures in grotere gehelen en het verkorten van procedures
(Boekaerts & Simons, 1995).
2. Het vormen van patroonherkenning, waardoor omstandigheden waaronder handelingen moeten worden uitgevoerd beter herkend worden (Boekaerts & Simons, 1995).
De accuratesse kan daardoor toenemen.
3. Het uitbreiden naar andere situaties (Boekaerts & Simons, 1995), waardoor bredere
toepasbaarheid en inzetbaarheid van een deelvaardigheid ontstaat (grotere transfer).
4. Het in onderlinge samenhang beter kunnen toepassen van alle deelvaardigheden.
Volgens Proctor en Dutta (1995) is een toename in de beheersing van een complexe
vaardigheid als geheel pas mogelijk als de componenten waaruit deze bestaat geïntegreerd worden.
De punten 1 en 2 vergen enige uitleg. Zoals eerder aangegeven spelen bij weinig gestructureerde kennisdomeinen heuristieken een grote rol, waardoor geen sprake kan zijn van
volledige automatisering van gedrag. Dat geldt waarschijnlijk ook voor het domein van
onderzoek doen, met uitzondering van ambachtelijke subdomeinen die betrekking hebben
op gegevens verzamelen, bewerken en analyseren. Dat neemt niet weg dat aspecten van het
werk van een onderzoeker door toenemende ervaring steeds sneller en accurater uitgevoerd
kunnen worden. Dat kan duiden op patroonherkenning en het samenvoegen en verkorten
van procedures (zoals genoemd bij de punten 1 en 2).
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2.1.7. De contextgebonden aard van onderzoeksvaardigheden
Het is belangrijk na te gaan in welke mate onderzoeksvaardigheden gebonden zijn aan de
context (bijvoorbeeld het onderwerp aan de hand waarvan de onderzoeksvaardigheid is
geoefend). Dit is niet alleen van belang omdat bredere toepasbaarheid een indicatie kan
geven van een toename in de beheersing van onderzoeksvaardigheden, maar ook omdat de
mate van contextgebondenheid van onderzoeksvaardigheden consequenties heeft voor de
inrichting van de leeromgeving. De vraag is in hoeverre onderzoeksvaardigheden die
ontwikkeld zijn in een specifieke context toegepast kunnen worden in andere contexten.
Deze vraag naar de mogelijkheden voor transfer van onderzoeksvaardigheden moet worden
uitgesplitst in een aantal subvragen:
1. Is er sprake van nabije transfer (bínnen één en hetzelfde vakinhoudelijke domein)?
2. Is er sprake van verre transfer (tussen verschillende vakinhoudelijke domeinen)?
3. Indien sprake is van transfer: op welke wijze komt deze tot stand? Loopt het proces
van kennisverwerving verticaal: door eerst gedecontextualiseerde kennis over de
vaardigheid te verwerven en daarna deze toe te passen in verschillende contexten?
Of loopt het kennisverwervingsproces horizontaal: door in context verankerde kennis op te doen over de vaardigheid en deze daarna te decontextualiseren door deze
op basis van overeenkomstige kenmerken te verankeren aan een veelheid van andere
contexten (Simons & Verschaffel, 1992)?
In de psychologische literatuur is men nogal sceptisch over transfer tussen vakinhoudelijke
domeinen van verschillende aard (‘verre’ transfer). In een review komen Perkins en
Salomon (1989) tot de conclusie dat complexe cognitieve vaardigheden in sterke mate
gebonden zijn aan domeinspecifieke contexten. Shavelson, Baxter en Gao (1993) achten
cognitieve vaardigheden zelfs in vrij hoge mate taakspecifiek. Dat wil zeggen dat ook de
kans op ‘nabije’ transfer gering is (van de ene taak naar de andere taak binnen eenzelfde
domein).
Hoewel transfer zich zelden spontaan voordoet, wil dat volgens Perkins en Salomon niet
zeggen dat mensen niet in staat zijn transfer te bereiken of dat vaardigheden vrijwel geheel
contextgebonden zijn. Het betekent alleen dat transfer zich slechts onder specifieke
voorwaarden voordoet, bijvoorbeeld als de toepassing van vaardigheden in een nieuwe
context met behulp van cues ondersteund wordt. Dat heeft tot gevolg dat instructie in
complexe cognitieve vaardigheden in een vakinhoudelijk subdomein moet worden ingebed.
Veenman, Elshout en Meijer (1997) komen tot dezelfde conclusie in hun onderzoek naar
regulatievaardigheden ten behoeve van leren probleemoplossen. Deze regulatievaardigheden kunnen transferabel zijn over verschillende contexten heen, mits ze in een specifieke
context geleerd worden. Dat betekent in termen van Simons & Verschaffel (1992) dat bij
complexe cognitieve vaardigheden horizontale transfer mogelijk is als de omstandigheden
goed zijn.
Wat betekent dit nu voor het domein van onderzoeksvaardigheden? Uit de eindtermen van
de tweede fase is af te leiden dat leerplanontwikkelaars ervan uitgaan dat de meeste van de
tien onderzoeksstappen een vakspecifieke uitwerking kennen. Sommige vaardigheden
krijgen in sterkere mate een vakspecifiek stempel dan andere. Uit de eindtermen is niet
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expliciet op te maken in hoeverre men nabije transfer verwacht (transfer binnen de
verschillende subdomeinen van één en hetzelfde schoolvak). Onderzoekers zijn daar in
ieder geval vrij sceptisch over. Velen gaan ervan uit dat het doen van onderzoek in sterke
mate gekoppeld is aan het conceptuele kader van het inhoudelijke domein waar het
onderzoek betrekking op heeft (Brown, Moore, Silkston & Botton, 1996; Hodson, 1992;
Lock, 1989; Roth & Roychoudhury, 1993). Hodson (1992) stelt dat de transfer van
onderzoeksvaardigheden afhankelijk is van de bekendheid van de lerende met de relevante
concepten uit het inhoudelijke domein. Volgens Roth en Roychoudhury (1993) zijn de
procedurele kennis van onderzoek doen en de vakinhoudelijke domeinspecifieke kennis
zodanig met elkaar verbonden, dat niet gesproken kan worden van algemene onderzoeksvaardigheden die toepasbaar zijn in allerlei vakinhoudelijke subdomeinen. Zij bevelen
daarom aan om eerst in één context een aantal onderzoeksopdrachten uit te laten voeren,
alvorens transfer naar andere contexten na te streven. De veronderstelling ten spijt dat
onderzoeksvaardigheden sterk verweven zijn met vakinhoudelijke subdomeinen zijn er
empirische aanwijzingen dat bepaalde vaardigheden wel transferabel zijn: Lock (1989)
heeft aangetoond dat de onderzoeksvaardigheid ‘conclusies trekken’ níet taakspecifiek is
(nabije transfer), en Brown, Moore, Silkston en Botton (1996) laten zien dat bij een enkele
vaardigheid zelfs transfer naar andere schoolvakken mogelijk is (verre transfer). Dit betreft
de ontwerpgerichte stappen in het onderzoeksproces (de stappen 2 en 3, zie paragraaf 2.1.4).
Uit het voorgaande kan de conclusie worden getrokken dat de meeste onderzoeksvaardigheden in sterke mate gebonden zijn aan vakinhoudelijke subdomeinen waarin ze tot
ontwikkeling zijn gekomen. Horizontale transfer van het ene naar het andere domein kan
worden bereikt door: a) in verschillende contexten binnen hetzelfde vakinhoudelijke
subdomein met de vaardigheden te oefenen, alvorens toepassing in een nieuw domein
binnen hetzelfde schoolvak na te streven; b) via instructie reflectie te bevorderen (bijvoorbeeld gericht op abstraheren en verbaliseren) om zo transfer van onderzoeksvaardigheden
naar andere specifieke contexten uit te lokken. Daarbij geldt dat wellicht de ene onderzoeksvaardigheid makkelijker in nieuwe contexten is toe te passen dan de andere.
2.1.8. Definitie van vaardigheden voor het ontwerpen van onderzoek
Het onderzoek spitst zich toe op twee van de tien eerdergenoemde onderzoeksstappen: het
formuleren van onderzoeksvragen en het maken van een onderzoeksplan (zie de argumentatie in Hoofdstuk 1). Deze onderzoeksstappen vormen samen de ontwerpfase van onderzoek
doen. Alleen de eerste ontwerpgerichte onderzoeksstap lijkt te ontbreken - het herkennen en
specificeren van een probleem in termen van de betreffende vakdiscipline, en het hanteren
van het vakspecifieke begrippenkader daarbij. Binnen deze eerste onderzoeksstap kan een
onderscheid gemaakt worden tussen: 1) het kiezen van een onderzoeksonderwerp, te
definiëren als het selecteren van een deelgebied binnen een vakdiscipline en de omschrijving daarvan, en 2) het herkennen en specificeren van een probleem binnen dat deelgebied
vanuit het bijbehorende vakspecifieke begrippenkader. Het eerstgenoemde aspect van deze
stap wordt buiten beschouwing gelaten, het tweede wordt geïntegreerd in de onderzoeksstap
‘formuleren van onderzoeksvragen’. In onderhavig onderzoek wordt er vanuit gegaan dat
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het bij het proces van het formuleren van een onderzoeksvraag noodzakelijk is om een
probleem te specificeren vanuit het perspectief van een vakspecifiek begrippenkader.
De onderzoeksstappen ‘formuleren van onderzoeksvragen’ en ‘maken van een onderzoeksplan’ zijn op te splitsen in enkele deelstappen. Iedere deelstap is weer opgebouwd uit enkele
hoofdaspecten. De hoofdaspecten kunnen beschouwd worden als aspecten waarop de
prestaties van leerlingen bij deze onderzoeksstappen kunnen worden beoordeeld. In Figuur
2.2 worden de onderzoeksstappen, deelstappen en hoofdaspecten in onderlinge samenhang
weergegeven. Omdat de eerste stap uit de indeling van de tien onderzoeksstappen
gedeeltelijk is opgegaan in de andere stappen, worden van nu af aan het formuleren van
onderzoeksvragen en het maken van een onderzoeksplan respectievelijk stap 1 en stap 2
genoemd.
De deelstappen in Figuur 2.2 zijn ieder als een op zichzelf staande activiteit uit te voeren,
mits ingebed in een bredere onderzoeksmatige context. Daarmee wordt bedoeld dat in een
taakontwerp de deelstappen geplaatst worden in de context van de ontwerpfase van een
onderzoek, waarbij alle onderzoekstappen aan elkaar gerelateerd worden. Dit wordt bereikt
door: a) in de hoofdaspecten tot uitdrukking te laten komen dat de deelstappen op elkaar
afgestemd moeten worden; b) in een taakontwerp de mogelijkheid in te bouwen om heen en
weer te springen tussen de deelstappen binnen de ontwerpfase van onderzoek doen. Die
mogelijkheid komt expliciet naar voren in stap 2c (evalueren en bijstellen uitvoerbaarheid
onderzoeksontwerp). Ten behoeve van het verbeteren van de uitvoerbaarheid van een
onderzoeksontwerp is het mogelijk dat zowel de onderzoeksopzet, de werkplanning als de
hoofd- en deelvragen aangepast moeten worden.
Hieronder worden de deelstappen en hoofdaspecten nader toegelicht. Deze toelichting is te
beschouwen als een opmaat naar de operationalisatie van onderzoeksvaardigheden (zie
Hoofdstuk 4). In een aparte subparagraaf wordt bediscussieerd wat specifiek aardrijkskundig is bij het ontwerpen van een onderzoek.
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Figuur 2.2. Onderzoeksstappen, deelstappen en hoofdaspecten in samenhang
Vaardigheid

Deelvaardigheid

Hoofdaspect

Stap 1:
Formuleren van
onderzoeksvragen

Stap 1a:
Formuleren hoofdvraag

Precisie hoofdvraag
Inhoudelijke verankering hoofdvraag
Relevantie hoofdvraag

Stap 1b:
Formuleren deelvragen
Stap 2:
Maken
onderzoeksplan

Precisie deelvragen
Methodische herkenbaarheid: samenhang
hoofd- en deelvragen
Onderbouwing keuze van type onderzoek en
informatiebronnen
Representativiteit

Stap 2a:
Maken onderzoeksopzet
Stap 2b:
Werkplanning maken
Stap 2c
Evalueren en bijstellen
onderzoeksontwerp
(verbeteren uitvoerbaarheid)

Activiteitenoverzicht en haalbare tijdsplanning
Inperking hoofd- en deelvragen
Aanpassing onderzoeksopzet
Aanpassing werkplanning

Stap 1: onderzoeksvragen formuleren
In de eindtermen bij alle bèta- en gammavakken wordt van leerlingen verwacht dat ze een
onderzoeksvraag kunnen formuleren. Bij natuurkunde en biologie wordt verwacht dat de
leerling daarbij hypotheses en verwachtingen opstelt, bij aardrijkskunde en geschiedenis
worden deelvragen verwacht. In de eerste generatie lesmethodes van aardrijkskunde in de
tweede fase wordt van leerlingen echter toch verwacht dat ze een hypothese formuleren.
Een hypothese wordt opgevat als een voorlopig antwoord op de hoofdvraag. In wetenschappelijk onderzoek heeft ‘hypothese’ de betekenis van een toetsbare vooronderstelling
afgeleid uit theorie. Daarom moet in dit verband eigenlijk gesproken worden over
‘verwachting’ in plaats van hypothese.
Nadere analyse van drie aardrijkskundige lesmethodes bevestigt het beeld van Rijborz
(2003) dat in de lesmethodes weinig opdrachten zijn opgenomen waarin leerlingen oefenen
met het ontwerpen van een onderzoek, hoewel de lesmethodes onderling daarin wel
verschillen.3 Daar waar het formuleren van hoofd- en deelvragen aan bod komt is het leren
onderzoek doen in redelijke mate voorgestructureerd. In de meeste gevallen hoeven
leerlingen niet zelf een hoofdvraag te formuleren. Het formuleren van deelvragen bij een
gegeven hoofdvraag (wel of niet voorgestructureerd) wordt in alledrie de lesmethodes met
3

De analyse van kenmerken van aardrijkskundige lesmethodes tweede fase is gebaseerd op vergelijking van:
Atlantis (Thieme), Terra (Wolters-Noordhoff) en Wereldwijs (Malmberg). Tot deze selectie is gekomen omdat
deze methodes tot de groep meest gebruikte lesmethodes behoren in de tweede fase, en omdat ze gebruikt
werden door de docenten die in onderhavig onderzoek participeerden.
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regelmaat geoefend. Uit de mate van structurering van de onderzoekjes is af te leiden dat de
lesmethodes niet of nauwelijks uitgaan van voorkennis en ervaring van leerlingen opgedaan
in de basisvorming met het ontwerpen van onderzoek.
Oost (1999) heeft in zijn proefschrift aspecten opgesteld aan de hand waarvan de kwaliteit
van probleemstellingen in dissertaties bepaald kan worden. Hij maakt daarbij onderscheid
tussen vormtechnische aspecten en inhoudelijke aspecten van probleemstellingen. Of een
probleemstelling inhoudelijk deugt kan alleen beoordeeld worden door experts op het
gebied van de theorie en methodologie van een bepaalde inhoudelijke discipline. De
vormtechnische aspecten kunnen daarentegen wel beoordeeld worden zonder vakinhoudelijke expertise. Op basis van literatuurstudie komt hij tot de volgende indeling.
- Precisie: hoe nauwkeurig de elementen van de probleemstelling zijn uitgewerkt (het
domein, de specificatie van de variabelen en de relaties daartussen voor zover mogelijk,
een inhoudelijk juiste omschrijving van variabelen en de relatie daartussen).
- Methodische herkenbaarheid: de aansluiting van de probleemstelling op een (globale)
onderzoeksstrategie (een beschrijving van het methodische vraagtype, een uitwerking
van een antwoordstructuur in de vorm van geordende deelvragen).
- Inhoudelijke verankering: de plaats van de probleemstelling in de disciplinaire context
(binnen welk onderzoeksgebied en -thema, veronderstellingen en keuzes waarop de
probleemstelling berust, de inhoudelijke kwaliteit van de onderbouwing van die veronderstellingen en keuzes).
- Relevantie: de redenen om de probleemstelling te beantwoorden (theoretische
relevantie, praktisch-maatschappelijke relevantie, de vraag of de probleemstelling nog
niet eerder bevredigend beantwoord is, de inhoudelijke kwaliteit van de onderbouwing
van de relevantie).
- Consistentie: onderlinge afstemming tussen de voorgaande elementen: vraag, onderzoeksstrategie, inhoudelijke context, reden en antwoord (de elementen zijn voldoende
uitgewerkt en bevatten geen onderlinge tegenstrijdigheden).
- Expositie: toegankelijkheid van vraag, context, reden, strategie en antwoord (uit de
geschreven tekst zijn alle elementen te achterhalen).
Opvallend is dat in de indeling van Oost de hypothese lijkt te ontbreken. Volgens Oost is er
geen principieel verschil tussen een onderzoeksvraag en een hypothese. In feite komt het
neer op het verschil tussen een open onderzoeksvraag en een gesloten onderzoeksvraag (die
met ja of nee beantwoord kan worden). Een goede wetenschappelijke onderzoeksvraag laat
niet meer open dan nodig is gezien de huidige stand van theorievorming over het onderzoeksonderwerp. Soms is die theorievorming dusdanig beperkt dat explorerend onderzoek
nodig is aan de hand van een open vraag. Soms is de theorievorming zodanig ontwikkeld
dat toetsend onderzoek mogelijk is aan de hand van een gesloten vraag, hetgeen hetzelfde is
als een hypothese (Oost, 1999). Uitgaande van deze definitie is het opmerkelijk dat in
aardrijkskundige lesmethodes zowel onderzoeksvragen als hypotheses geformuleerd moeten
worden door leerlingen. Echter, zoals gezegd gaat het in de lesmethodes eigenlijk om het
expliciteren van verwachtingen in plaats van om uit theorie afgeleide hypotheses4.
4

Hoewel het expliciteren van verwachtingen in strikte zin niet noodzakelijk is bij een probleemstelling, kan
het een didactische functie hebben, omdat het leerlingen ertoe kan zetten na te denken over de consequenties
van de onderzoeksvragen die ze geformuleerd hebben.
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Het lijkt beter om in leerlingonderzoek het formuleren van theorietoetsende hypotheses
achterwege te laten. Ten eerste omdat bij de bètavakken het formuleren van hypotheses veel
problemen veroorzaakt bij leerlingen: a) leerlingen laten zich sterk leiden door angst om een
hypothese te formuleren die verworpen kan worden; b) het is moeilijk voor leerlingen om
uit data conclusies te trekken omtrent de benodigde aanpassing van eerder opgestelde
hypotheses (soms houden ze te sterk vast aan eerdere veronderstellingen, soms wordt de
hypothese al verworpen zonder overtuigend bewijs) (De Jong & Van Joolingen, 1998). Ten
tweede omdat het vakgebied ‘aardrijkskunde’ – voor zover het de sociale geografie betreft –
een veel minder goed gestructureerd kennisdomein is dan de kennisdomeinen binnen de
bètavakken, hetgeen het moeilijker maakt om een hypothese theoretisch te verankeren in het
kennisdomein.
De aspecten van Oost kunnen in deze studie als uitgangspunt worden genomen voor de
operationalisatie van de vaardigheid onderzoeksvragen formuleren. Een voorwaarde is dan
wel dat ze zodanig uitgewerkt worden dat ze passen binnen de context van het onderzoek.
Zo is ten eerste een vakspecifieke (aardrijkskundige) invulling nodig van ‘inhoudelijke
verankering’. Op het aardrijkskundige gehalte wordt in de volgende paragraaf nader
ingegaan. Ten tweede is een afstemming nodig op het beginniveau van de leerlingen in de
tweede fase. De vraag is in dat verband of het wenselijk is alle door Oost genoemde
aspecten te hanteren. In de eerdergenoemde lesmethodes zijn alleen de eerste drie criteria
van Oost enigszins herkenbaar (precisie, methodische herkenbaarheid en inhoudelijke
verankering). Op deze kwestie wordt hieronder verder ingegaan.
Riksen (2000) heeft de criteria van Oost aangepast aan het niveau van leerlingen in de
gammavakken in de tweede fase en aangevuld met criteria die voortvloeien uit ervaring met
onderzoek. Ze komt tot de volgende beoordelingsvragen:
1. Is de hoofdvraag en zijn de deelvragen concreet?
2. Is de hoofdvraag en zijn de deelvragen eenduidig?
3. Is de hoofdvraag en zijn de deelvragen zinvol?
4. Sluiten de hoofdvraag en de deelvragen goed op elkaar aan?
5. Is de hoofdvraag niet te breed?
6. Is de hoofdvraag realistisch gezien de beschikbare tijd en informatie?
7. Is het duidelijk op welk vak of welke vakken de hoofdvraag en de deelvragen
betrekking hebben?
De criteria 1 t/m 4 en 7 zijn duidelijk terug te voeren op de criteria van Oost. De eerste twee
criteria gaan over ‘precisie’. De criteria maken duidelijk dat vaag omschreven vragen niet
getolereerd worden, maar laten in het midden of de leerlingen ten behoeve van de
duidelijkheid expliciet het domein moeten afbakenen in de vraagformulering en begripsomschrijvingen moeten toevoegen. Het derde criterium gaat over relevantie. Het is hierbij
onduidelijk of leerlingen zelf moeten motiveren of een vraag zinvol is en of het nog
uitmaakt voor wie het beantwoorden van de vraag zinvol is (voor de leerling zelf, voor
bepaalde groepen in de maatschappij of voor wetenschappelijke theorievorming?). Het
vierde criterium gaat over een aspect van de methodische herkenbaarheid: of de deelvragen
een goede structuur vormen om de hoofdvraag mee te kunnen beantwoorden. De vraag om
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de explicitering van een methodisch vraagtype ontbreekt hier echter (is de hoofdvraag
beschrijvend, verklarend of anderszins van aard?). Wanneer specificatie van het methodisch
vraagtype niet vereist wordt, kan het zowel voor een leerling als voor een beoordelaar lastig
worden om de hoofdvraag te interpreteren. Niet altijd spreekt een vraag voor zich. Soms
kan een vraag zowel verklarend als beschrijvend worden opgevat, en dat maakt het lastig
om bijvoorbeeld te bepalen welke uitwerking in deelvragen bij de hoofdvraag past. Het lijkt
daarom aanbevelenswaardig om leerlingen toch een uitspraak te laten doen over de
methodische aard van de onderzoeksvraag. In de eindtermen wordt ook gesteld dat
leerlingen een aantal onderscheidingen in vraagtypes moeten kunnen maken. Het zevende
criterium verwijst naar de inhoudelijke verankering van de probleemstelling. Volgens
Riksen kunnen leerlingen volstaan met het expliciteren op welk schoolvak iedere deelvraag
betrekking heeft. Het legitimeren van de keuze voor invalshoeken en de daarmee verbonden
concepten bínnen een bepaald schoolvak wordt klaarblijkelijk niet haalbaar geacht.
De criteria 5 en 6 zijn niet terug te voeren op de indeling van Oost. Ze hebben allebei
betrekking op de onderzoekbaarheid van de hoofdvraag. Hoewel de onderzoekbaarheid een
belangrijke indicator lijkt van de kwaliteit van een onderzoeksvraag, is het niet mogelijk
deze te beoordelen los van de uitwerking daarvan in een onderzoeksplan. Afhankelijk van
keuzes gemaakt in het onderzoeksplan is een onderzoeksvraag wel of niet onderzoekbaar in
de gegeven tijd. Bijvoorbeeld: als een leerling beschikt over schriftelijke bronnen waarin
alle aspecten van zijn onderzoeksvraag beantwoord worden, is de kans groot dat deze
sneller klaar is dan wanneer deze al observerend of interviewend de data bij elkaar moet
sprokkelen. In deze studie wordt daarom de onderzoekbaarheid van de onderzoeksvraag
alleen beoordeeld in relatie tot de kwaliteit van het onderzoeksplan (zie stap 2c: evalueren
en bijstellen onderzoeksontwerp).
Tot slot valt op dat twee aspecten van Oost niet terugkomen in de criteria van Riksen:
consistentie en expositie. Dit is vreemd omdat beide aspecten een voorwaarde vormen om
een probleemstelling te kunnen interpreteren. Denk aan gevallen waarin de uitwerking van
een probleemstelling tegenstrijdigheden bevat (consistentie) of als een probleemstelling niet
op een herkenbare manier in een onderzoeksverslag is opgenomen (expositie). Aan de
andere kant vormen deze twee aspecten niet de fundamenten van de probleemstelling.
Consistentie gaat over de afstemming tussen de fundamenten en expositie over de
leesbaarheid van de probleemstelling. Wellicht is het teveel gevraagd om van leerlingen te
verwachten dat ze ook met deze twee aspecten volledig rekening kunnen houden. Een
vereist minimum aan consistentie is te waarborgen door leerlingen bij ieder hoofdaspect
afzonderlijk na te laten gaan of de uitwerking betrekking heeft op één en dezelfde vraag:
bijvoorbeeld door na te gaan of de onderbouwing van de relevantie op dezelfde vraag slaat
als de onderbouwing van de inhoudelijke verankering. Dat kan bijvoorbeeld door leerlingen
uitgewerkte beoordelingscriteria mee te geven aan de hand waarvan ze hun uitwerking
kunnen controleren. Op deze manier is de consistentie-eis in te bedden in de overige criteria
van Oost.
De expositie-eis kan worden omzeild door niet-interpreteerbare situaties voor beoordelaars
te vermijden. Dat is mogelijk als leerlingen ertoe worden aangezet hun probleemstelling op
een voorgeschreven plaats op een voorgeschreven manier te expliciteren. Denk bijvoorbeeld
aan een antwoordformat waarin de probleemstelling moet worden genoteerd (met tekstuele
aanwijzingen en duidelijke schrijfvakken voor onderdelen van de probleemstelling).
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Stap 2: onderzoeksplan maken
In de eindtermen van de tweede fase wordt de stap ‘onderzoeksplan maken’ nauwelijks
uitgewerkt. Bij natuurkunde en biologie wordt volstaan met het vragen van aandacht voor
prioriteiten, mogelijkheden en randvoorwaarden. Bij geschiedenis en aardrijkskunde wordt
van leerlingen een werkplanning gevraagd. Stokking en Van der Schaaf (2000) verbazen
zich erover dat in de eindtermen de opzet van een onderzoek en methodisch-technische
aspecten daarvan niet aan bod komen (zoals steekproeftrekking, meetmethoden kiezen en
wijze van gegevensverwerking kiezen). Keuzes op dit vlak hangen samen met de onderzoeksvragen die moeten worden beantwoord. Uit De Jong en Van Joolingen (1998) blijkt
dat juist die samenhang tussen onderzoeksvragen en onderzoeksopzet problematisch is voor
leerlingen: leerlingen in de bètavakken hebben moeite met het ontwerpen van een
onderzoeksdesign waarmee daadwerkelijk de onderzoekshypothese getoetst kan worden.5
Bovendien zijn Stokking en Van der Schaaf van mening dat leerlingen keuzes bij de
onderzoeksopzet moeten kunnen beargumenteren en controleren op consistentie en
uitvoerbaarheid. Daarbij dienen ze ook rekening te houden met overwegingen van
zorgvuldigheid, veiligheid en privacy. Het lijkt erop dat in aardrijkskundige lesmethodes
deze lacune in de eindtermen enigszins wordt opgevuld, althans voor wat betreft de
methodisch-technische aspecten. In de drie geanalyseerde aardrijkskundige lesmethodes
wordt dus meer van leerlingen gevraagd dan in de eindtermen staat. Ondanks verschillen in
de uitwerking van stap 2 zijn er toch drie overeenkomstige eisen die aan leerlingen gesteld
worden bij de - overigens in aantal beperkte - onderzoeksopdrachten waarin het onderzoeksplan aan bod komt.
1. De leerling moet kiezen voor een soort onderzoek (mensen ondervragen, observeren,
kaartmateriaal analyseren e.d.) of type informatiebron (primaire of secundaire bronnen);
2. De leerling moet aangeven waar de informatie (waarschijnlijk) te vinden is die je nodig
hebt om de deelvragen te beantwoorden;
3. De leerling moet aangeven op welke manier de verzamelde informatie verwerkt moet
worden om de deelvragen te kunnen beantwoorden.
Het aantal onderzoeksopdrachten in de lesmethodes waarin een onderzoeksplan gemaakt
moet worden is beperkt. Net als bij stap 1 zijn de opdrachten veelal in sterke mate
voorgestructureerd. Er wordt niet of nauwelijks uitgegaan van in de basisvorming opgedane
voorkennis en ervaring van leerlingen ten aanzien van stap 2.
In onderhavig onderzoek is ervoor gekozen stap 2 op te splitsen in drie deelstappen:
onderzoeksopzet maken, werkplanning maken en het onderzoeksontwerp als geheel
evalueren en bijstellen (opzet, planning, hoofd- en deelvragen). Deze indeling in deelstappen is niet alleen gebaseerd op de eindtermen en de geanalyseerde lesmethodes. Ze zijn
aangevuld met academische criteria die gelden voor een onderzoeksopzet zoals hiervoor
genoemd door Stokking en Van der Schaaf, maar enkel voor zover dit mogelijk was gezien
5

De Jong & Van Joolingen (1993) beschrijven veel voorkomende problemen bij leerlingonderzoek zoals
‘conformation bias’ (een neiging om alleen informatie te verzamelen die de eigen verwachtingen bevestigt),
‘inconclusive experiments’ (een neiging om meer variabelen te variëren dan mogelijk en nodig is gezien de
hypothese) en ‘experimenten die niet gericht zijn op toetsing van de hypothese’ (een neiging om van de
hypothese af te dwalen en bijvoorbeeld een experiment voor de lol op te zetten).
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het niveau van de leerlingen en voor zover ze genoemd werden in literatuur over onderzoek
uitgevoerd door leerlingen. Hieronder wordt iedere deelvaardigheid nader toegelicht.
De deelvaardigheid ‘onderzoeksopzet maken’ bestaat uit de hoofdaspecten ‘onderbouwing
keuze van type onderzoek en informatiebronnen’ en ‘representativiteit’.
Bij het eerste hoofdaspect is het onderscheid tussen typen onderzoek en informatiebronnen
van belang. In de praktijk van het onderwijs wordt vaak het volgende onderscheid gemaakt
in typen onderzoek: bronnenonderzoek, verrichten van metingen met meetapparatuur,
experiment, gedragsstudie (observatie), gevalsstudie, survey (Stokking & Van der Schaaf,
2000). Binnen ieder type onderzoek moeten informatiebronnen worden gekozen. Bij
bronnenonderzoek gaat het uiteraard om secundaire bronnen zoals kaarten, bestemmingsplannen, websites, boeken e.d. Bij de andere typen onderzoek gaat het om primaire bronnen
zoals te ondervragen mensen of te observeren {ituaties.
Met het eerste hoofdaspect wordt in de eerste plaats bedoeld dat een beargumenteerde keuze
wordt gemaakt voor een type onderzoek en bijpassende informatiebronnen die geschikte
informatie kunnen opleveren (passend bij de te beantwoorden deelvragen). Ten tweede
wordt bedoeld dat aannemelijk moet worden gemaakt dat de informatiebronnen beschikbaar
zijn (gegeven de beperkte tijd en middelen). Deze tweede eis vloeit voort uit het tweede
criterium in de lesmethodes (specificatie van de vindplaatsen van geschikte informatie).
Niet beschikbare informatie is per definitie ongeschikt om de deelvragen mee te beantwoorden. Een onderbouwing is nodig om beschikbaarheid inzichtelijk en aannemelijk te kunnen
maken, zodat een antwoord verkregen wordt op de vraag op welke plek en op welke manier
de betreffende informatiebronnen te bereiken zijn.
De eerstgenoemde eis (dat onderbouwd moet worden dat zowel het type onderzoek als de
informatiebronnen geschikt zijn om de onderzoeksvraag te beantwoorden) is niet expliciet
terug te vinden in de lesmethodes. Deze eis is afgeleid van Oost (1999) die stelt dat de
vraagstelling en de strategie om deze te beantwoorden op elkaar afgestemd moeten zijn (zie:
criterium ‘methodische herkenbaarheid’ bij de toelichting op stap 1). Indien dit vrij vertaald
wordt naar de ontwerpfase van onderzoek doen als geheel dan betekent dit dat het te kiezen
type onderzoek moet passen bij de centrale vraag in het onderzoek. Sommige auteurs die
zich richten op de context van het voortgezet onderwijs leggen expliciet de koppeling tussen
vraagstelling en keuze van het type onderzoek en de informatiebronnen (Duggon & Gott,
1995; Duijkers, Gulikers-Dinjens & Boshuizen, 2000). Duijkers e.a. onderscheiden een
beoordelingscriterium dat gaat over de geschiktheid van het ‘soort bron’ voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Zij onderstrepen ook het belang van argumentatie door
leerlingen bij het bepalen van de geschiktheid van een informatiebronnen. Duggon en Gott
(1995) noemen de keuze van een geschikte ‘measurement tool’ een belangrijk aspect van
onderzoeksmatig handelen, omdat daar vanaf hangt of de juiste variabelen kunnen worden
gemeten.
Hoewel uit de literatuur duidelijk naar voren komt dat de keuze van een type onderzoek
belangrijk is, is het problematisch om de adequaatheid van een keuze te beoordelen. Soms
zijn meerdere typen onderzoek mogelijk, of is het afhankelijk van de gekozen informatiebronnen of een keuze voor een bepaald type onderzoek acceptabel is of niet. Er zijn geen
vaste regels waaruit afgeleid kan worden welk type onderzoek geschikt is om welk type
onderzoeksvraag te beantwoorden. Daarom wordt aangesloten bij Stokking en Van der
Schaaf die menen dat leerlingen keuzes bij een onderzoeksplan moeten kunnen beargumen36
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teren. Alleen uit een toelichting op de keuzes (de argumentatie) kan worden afgeleid of
aannemelijk is dat het type onderzoek past bij de onderzoeksvraag.
Het tweede hoofdaspect van de deelvaardigheid onderzoeksopzet maken, ‘representativiteit’, wordt in de literatuur gericht op de context van het voortgezet onderwijs onder meer
genoemd door het SLO (1996), Stokking en Van der Schaaf (2000) en Duijkers, GulikersDinjens en Boshuizen (2000). ‘Representativiteit’ is een bekend kwaliteitscriterium in de
sociaal-wetenschappelijke methodenleer. Er wordt in deze studie echter een wat andere
invulling aan gegeven dan gangbaar is, om het niet te complex te maken voor leerlingen.
Het komt er op neer dat de te kiezen informatiebronnen samen de verschillende facetten van
het domein uit de deelvragen moeten dekken, ten einde te voorkomen dat een eenzijdig
beeld verkregen wordt. Toepassing van het concept representativiteit in voornoemde zin
vereist dus niet dat een aselecte steekproef van voldoende omvang getrokken wordt, maar
wel dat geraadpleegde bronnen enigszins gespreid zijn over het domein van de deelvragen.
Bijvoorbeeld: als de onderzoeksvraag gaat over recreatie in het Groene Hart, moeten niet
alleen personen uit Mijdrecht ondervraagd worden maar ook uit andere delen van het
Groene Hart.
Een voorwaarde om te kunnen beoordelen in hoeverre sprake is van representativiteit is dat
de informatiebronnen in de onderzoeksopzet goed omschreven zijn. Of het domein van de
deelvragen gedekt wordt, kan pas worden nagegaan als leerlingen concreet maken welke
informatiebronnen ze nodig hebben (welke personen interviewen, welke schriftelijke
bronnen raadplegen) en waarover die moeten gaan (welke aspecten van het domein van de
deelvragen die ze willen beantwoorden). Dit roept de vraag op of ‘representativiteit’ wel
een geschikt criterium is voor het beoordelen van de kwaliteit van de onderzoeksopzet.
Immers, om concrete informatiebronnen te kunnen noemen, moeten al gegevens verzameld
worden, en gegevens verzamelen is een stap die pas volgt op het maken van een onderzoeksopzet. Met name bij onderzoek naar schriftelijke informatiebronnen is het lastig
vooraf aan te geven welke bronnen precies nodig zijn, omdat al zoekende vaak pas blijkt
waar geschikte informatie is te vinden. Toch wordt er in deze studie vanuit gegaan dat het
nodig is om zich in de onderzoeksopzet alvast te oriënteren op benodigde concrete
informatiebronnen, zodat in de fase van gegevens verzamelen doelgericht gezocht kan
worden. Een dergelijke werkwijze is onder meer herkenbaar in de lesmethode Atlantis (Van
Nijnatten, 1998a). Eén van de problemen van leerlingen bij onderzoek is dat ze te weinig
doelgericht en systematisch informatie gaan zoeken (ongericht surfen op internet of met
verkeerde zoektermen catalogi van bibliotheken afzoeken) (Duijkers e.a., 2000). ‘Representativiteit’ kan een criterium zijn om aan die oriëntatie richting te geven bij het maken van de
onderzoeksopzet, zodat mogelijke informatiebronnen gegenereerd worden die samen het
domein van de deelvragen dekken. Tijdens de uitvoerende fase van het onderzoek moet dan
nagegaan worden of de gegenereerde informatiebronnen daadwerkelijk de informatie
bevatten die nodig is voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Met andere
woorden: ‘representativiteit’ is een criterium dat niet alleen geldt voor de onderzoeksopzet,
maar ook voor andere onderzoeksstappen.
De deelvaardigheid ‘werkplanning maken’ is de enige deelvaardigheid van de stap
‘onderzoeksplan maken’ die in de eindtermen bij een aantal schoolvakken expliciet
omschreven wordt. Daarbij wordt aangegeven dat het gaat om een activiteitenoverzicht met
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een bijpassende tijdsplanning. In de lesmethodes wordt van de leerlingen verwacht dat zij
per onderzoeksstap aangeven welke activiteiten nodig zijn voor de uitvoering van het
onderzoek met een bijbehorende tijdsindicatie. Een onderdeel daarvan is dat zij bij de stap
‘gegevensverwerking’ aangeven hoe de verzamelde informatie moet worden verwerkt.
‘Haalbaarheid’ van de planning lijkt een voor de hand liggend evaluatiecriterium. In dit
verband geven Stokking en Van der Schaaf (1999) aan dat het voor leerlingen moeilijk zal
zijn om de benodigde tijd goed in te schatten, zeker de eerste keren dat ze een onderzoeksplan opstellen. Hoewel het niet expliciet in de eindtermen staat, ligt het ook voor de hand in
een werkplanning de taakverdeling vast te leggen (omdat meestal in groepsverband wordt
gewerkt) en wanneer welke hulpmiddelen nodig zijn (Stokking & Van der Schaaf, 2000).
De deelvaardigheid ‘onderzoeksontwerp evalueren en bijstellen’ bestaat uit drie hoofdaspecten: ‘inperken hoofd- en deelvragen’, ‘bijstellen onderzoeksopzet’ en ‘bijstellen
werkplanning’. Hoewel in de literatuur deze deelvaardigheid niet expliciet wordt genoemd
(voor zover bekend tot nu toe), zijn er toch indirecte aanwijzingen dat het noodzakelijk is
deze te onderscheiden. In wetenschappelijke literatuur komt vaak naar voren dat het
onderling afstemmen van onderzoeksstappen op elkaar een belangrijk beoordelingsaspect is
van onderzoek doen (zie o.a. Duggon & Gott, 1995; Oost, 1999; White & Frederikson,
1998). In praktijkgerichte literatuur zien we de noodzaak tot het aanbrengen van samenhang
terug als criteria worden opgesteld voor een goede onderzoeksvraag (als we ons blikveld
beperken tot de ontwerpfase van onderzoek doen). Dan wordt daar vaak het criterium bij
genoemd dat de onderzoeksvraag onderzoekbaar moet zijn gegeven de tijd en middelen (zie
o.m. Van der Schee & Risken, 1999; Stokking & Van der Schaaf, 2000). Zoals eerder al
gezegd is een onderzoeksvraag niet op ‘uitvoerbaarheid’ te beoordelen als er niet een
onderzoeksopzet en een werkplanning gespecificeerd is. Met het onderscheiden van een
stap ‘evalueren en bijstellen onderzoeksontwerp’ is niet alleen de onderzoekbaarheid van de
onderzoeksvraag beter te beoordelen, ook wordt meer recht gedaan aan het iteratieve
karakter van onderzoek doen. Deze stap beschrijft het proces dat onderzoekers meestal
meerdere malen zullen doorlopen voordat ze tot een uitvoerbaar onderzoeksontwerp komen.
Het gaat bij deze deelvaardigheid niet om het ‘uit het niets’ ontwerpen, maar om het
bijstellen van een bestaand ‘product’ (onderzoeksvragen, -opzet en –planning) ten einde de
uitvoerbaarheid van het onderzoek te verbeteren. Bij ieder van de drie hoofdaspecten gaat
het er zowel om dat het product wordt aangepast zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit
ervan (de interne consistentie), als dat er afstemming met de overige onderzoeksstappen van
de ontwerpfase van onderzoek plaats vindt (de externe consistentie). Bijvoorbeeld: als een
werkplanning wordt aangepast omdat het onderzoek niet uitvoerbaar blijkt binnen de
gestelde tijd, moet enerzijds de kwaliteit van de werkplanning daar niet onder leiden (het
realistische gehalte van de opsomming van activiteiten met tijdsindicatie); en moet het
anderzijds ondanks de wijzigingen mogelijk blijven de onderzoeksopzet uit te voeren (in de
werkplanning moet genoeg ruimte zijn ingebouwd om alle geselecteerde informatiebronnen
te raadplegen en te analyseren).
De vraag zou kunnen worden gesteld of het voor het bijstellen van een onderzoeksontwerp
wel echt noodzakelijk is om de onderzoeksvragen aan te passen. Een keuze voor een ander
meetinstrument (bijvoorbeeld om tijd te besparen tijdens de gegevensverzameling en –
verwerking) hoeft niet noodzakelijkerwijs samen te gaan met een inperking van het domein
van de onderzoeksvragen (de variabelen). Toch zal het, als het om het verbeteren van de
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uitvoerbaarheid van het onderzoek gaat, vaak nodig blijken om niet alleen de onderzoeksopzet en de werkplanning aan te passen, maar ook het domein dat onderzocht wordt. Als
aanpassingen van het domein nodig zijn dan moet ook de formulering van de onderzoeksvragen daarop afgestemd worden.
2.1.9. Aardrijkskundige aspecten van vaardigheden voor het ontwerpen van onderzoek
In paragraaf 2.1.7 is ter sprake gekomen dat onderzoeksvaardigheden in sterke mate
gebonden zijn aan vakinhoudelijke subdomeinen, hoewel dat mogelijk in mindere mate
geldt voor de ontwerpfase van onderzoek (Brown, Moore, Silkston & Botton, 1996). Dat
roept de vraag op wat specifiek aardrijkskundig is aan het ontwerpen van een onderzoek.
Om die vraag te kunnen beantwoorden moet eerst helderheid verkregen worden over wat
kenmerkend is voor het schoolvak aardrijkskunde.
In een toelichting op de eindtermen tweede fase staat dat leerlingen maatschappelijke
vraagstukken vanuit een geografisch perspectief moeten kunnen verhelderen (Ankoné,
1996). Het geografische perspectief is multidisciplinair. Het omvat zowel aspecten van de
bèta wetenschappen als van de sociale wetenschappen. Binnen dat perspectief staan
ruimtelijke vraagstukken centraal (Chakravarti & Tiwari, 1990). Gezocht wordt naar
verbanden tussen economie, bevolkingsontwikkeling, politiek, milieu en cultuur met
betrekking tot een specifiek gebied of een specifiek ruimtelijk vraagstuk (Béneker, 2002).
Het instrumentarium van de geograaf bestaat uit vaardigheden (zoals onderzoeksvaardigheden en kaartvaardigheden) (Steenstra, 2003) en uit concepten die ontleend zijn aan de
geografische benaderingen: ruimtelijke benadering, regiobenadering, gedragsbenadering,
mens-milieu benadering, aardwetenschappelijke benadering (Ankoné, 1996).
In Figuur 2.2 in de vorige paragraaf lijken op het niveau van deelstappen en hoofdaspecten
geen specifiek aardrijkskundige aspecten zichtbaar te zijn. In de uitwerking van sommige
hoofdaspecten komen daarentegen wel verschillen tussen aardrijkskunde en de overige
vakken naar voren. Vooruitlopend op Hoofdstuk 4 wordt hier alvast ingegaan op de
uitwerking van deze hoofdaspecten.
Bij stap 1 (hoofd- en deelvragen formuleren) kent het hoofdaspect ‘inhoudelijke verankering’ een aardrijkskundige uitwerking. Een hoofdvraag wordt inhoudelijk verankerd
genoemd als:
a) in de vraag sprake is van een ruimtelijke specificatie (waarin een gebied of locatie
gespecificeerd of geproblematiseerd wordt);
b) de vraag iets toevoegt aan wat al bekend is over het onderwerp van onderzoek;
c) de te onderzoeken thematiek aardrijkskundig van aard is (af te meten aan gebruikte
aardrijkskundige begrippen in de hoofdvraag of een toelichting daarop);
d) de vraag te plaatsen is binnen één of meer aardrijkskundige benaderingen (zie de
opsomming hierboven).
Deze operationalisatie van inhoudelijke verankering kan worden gezien als een middenweg
tussen de academische uitwerking van Oost (1999) en de wat karige praktijkgerichte
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uitwerking van Riksen (2000), waaraan een aardrijkskundige invulling is gegeven. Daarbij
moet opgemerkt worden dat aspect b (over de toegevoegde waarde van de geformuleerde
onderzoeksvraag) door Oost niet onder inhoudelijke verankering wordt geschaard, maar als
een aspect van relevantie wordt gezien. Er is voor gekozen dit aspect aan inhoudelijke
verankering toe te voegen, omdat relevantie buiten beschouwing wordt gelaten in deze
studie, maar dit aspect van relevantie wel van essentieel belang wordt geacht voor het
beoordelen van de kwaliteit van een onderzoeksvraag.
De aspecten a t/m c worden ook genoemd in aardrijkskundige lesmethodes en/ of in de
eindtermen. Zo wordt bijvoorbeeld in de eindtermen tweede fase aangegeven dat een
leerling onderzoeksvragen moet kunnen formuleren passend bij de verschillende aardrijkskundige vraagtypes (waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen beschrijvende, verklarende,
voorspellende, waarderende en probleemoplossende vragen). In de lesmethode Terra voor
leerlingen in de tweede fase wordt gesteld dat het onderwerp van de hoofdvraag geografisch
moet zijn: het moet gaan over plaats (waar) en verschijnsel (wat) en de relatie daartussen
(Vankan, 1999). Dit kan zowel gezien worden als een argument voor aspect c) als voor
aspect d). Aspect d) wordt in de eindtermen niet expliciet genoemd. In de eindtermen staat
dat leerlingen bij het formuleren van vragen begrippen moeten kunnen betrekken ontleend
aan de aardrijkskundige benaderingen. In feite wordt daarmee aspect c) bedoeld: dat
leerlingen in hun onderzoeksvragen aardrijkskundige begrippen gebruiken. Door leerlingen
expliciet te laten benoemen van wélke aardrijkskundige benaderingen ze gebruik maken,
kan aan het criterium van Oost worden voldaan dat de relatie tussen de probleemstelling
met het vakgebied expliciet wordt gelegd. Het specificeren van een aardrijkskundige
benadering geeft een indicatie van de deelgebieden binnen het vakdomein waaraan de
probleemstelling gekoppeld kan worden.
Een punt van discussie is of het hoofdaspect ‘methodische herkenbaarheid’ een aardrijkskundige uitwerking behoeft. In de geografische vakdidactische literatuur wordt door
sommigen wel onderscheid gemaakt naar aardrijkskundige vraagtypes. Bijvoorbeeld
Chakravarti & Tiwari (1990) maken onderscheid tussen beschrijvend onderzoek, probleemoplossend onderzoek, instrumenteel-nomologisch onderzoek en theoriegericht onderzoek.
Deze indeling doet echter sterk denken aan de indeling in vraagtypes van Oost, en is
derhalve niet te beschouwen als specifiek aardrijkskundig. Een mogelijk aanknopingspunt
zouden de geografische werkwijzen kunnen zijn die in de eindtermen van de tweede fase
worden onderscheiden. Deze werkwijzen kunnen gebruikt worden om te denken in
complexe samenhangen – één van de hoofdkenmerken van het vak volgens Béneker (2002).
De volgende werkwijzen worden onderscheiden: a) het wisselen van analyseniveau; b) het
veranderen van ruimtelijke schaal; c) het confronteren van dimensies; d) het maken van
vergelijkingen; e) het leggen van relaties (Ankoné, 1996). De methodische herkenbaarheid
zou dan gewaarborgd zijn als in de deelvragen geografische werkwijzen verwerkt zitten.
Een dergelijke toepassing van de geografische werkwijzen komt echter niet voor in de
lesmethodes. In de eindtermen staat weliswaar dat leerlingen geografische vragen moeten
kunnen beantwoorden door geografische werkwijzen toe te passen, maar er staat niet
expliciet dat leerlingen geografische werkwijzen moeten toepassen in de uitwerking van
deelvragen. Een ander probleem is dat er tussen lesmethodes grote verschillen zijn in de
keuze van geografische werkwijzen en de manier waarop ze worden uitgewerkt (Béneker,
2002). Klaarblijkelijk is de discussie over de inhoud en de functie van geografische
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werkwijzen binnen het aardrijkskunde onderwijs nog niet uitgekristalliseerd. Het ligt
daarom niet voor de hand in onderhavig onderzoek aan methodische herkenbaarheid een
aardrijkskundige invulling te geven.
Bij stap 2 (onderzoeksplan maken) ligt het voor de hand om het hoofdaspect ‘onderbouwing
keuze type onderzoek en informatiebronnen’ aardrijkskundig uit te werken. Alle eerder
genoemde typen onderzoek zijn bij aardrijkskunde in principe mogelijk: metingen met
meetapparatuur, experimenten en onderzoek van secundaire bronnen bij fysisch geografische onderwerpen; gedragsstudie (observaties), gevalsstudie, survey en onderzoek van
secundaire bronnen bij sociaal geografische onderwerpen. Het verschil met andere
schoolvakken zit in de informatiebronnen die worden gekozen bij elk type onderzoek.
Uiteraard zijn niet alle informatiebronnen specifiek geografisch. Eigen aan aardrijkskunde
is echter ook dat de volgende bronnen tot het palet der mogelijkheden behoren: bodemmonsters, luchtfoto’s, satelietbeelden, cartografische informatiebronnen en bestemmingsplannen
(vergelijk: Vankan, 1999).
Het voorgaande samenvattend kan gesteld worden dat het specifiek aardrijkskundige
element bij het ontwerpen van onderzoek beperkt is. Het beperkt zich tot twee van de 11
hoofdaspecten van vaardigheden voor het ontwerpen van onderzoek. De uitwerking van de
overige hoofdaspecten is evenzeer van toepassing op aardrijkskundig onderzoek als op
onderzoek bij andere gammavakken (zie Hoofdstuk 4). Overigens is hiermee niet gezegd
dat ook de uitvoerende fase van onderzoek slechts in beperkte mate vakspecifiek is. De
uitvoerende fase valt echter buiten het bestek van deze studie.
2.1.10. Toetsing van onderzoeksvaardigheden
Het antwoord op de vraag op welke wijze onderzoeksvaardigheden getoetst kunnen worden
hangt af van twee soorten opvattingen. De eerste soort betreft opvattingen over onderzoeksvaardigheden: zijn onderzoeksvaardigheden handelingen af te meten aan het proces of zijn
het prestaties af te meten aan het product (zie Figuur 2.1, paragraaf 2.1.2)? De tweede soort
betreft opvattingen over leren: hoe context afhankelijk is de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden en hoe belangrijk is het om betekenisvolle leersituaties te creëren (zie
paragraaf 2.1.7)?
Wat de opvattingen over onderzoeksvaardigheden betreft: eerder in deze paragraaf werden
onderzoeksvaardigheden gedefinieerd in termen van activiteiten. Daarmee was nog niet de
vraag beantwoord of de vaardigheid moet worden afgemeten aan de uitgevoerde handelingen zelf (het proces) of aan het resultaat van deze handelingen (het product). Deze vraag is
moeilijk te beantwoorden omdat het resultaat van de ontwerpfase van onderzoek gezien kan
worden als een product en als een proces. Het is een product indien het wordt gezien als het
resultaat van de kwaliteit van de activiteiten van leerlingen die de ontwerpfase van
onderzoek doorlopen. Het is een proces als de onderzoeksvragen en de onderzoeksopzet
gezien worden als een gematerialiseerde weerslag van handelingen die toewerken naar het
product van onderzoek: het onderzoeksverslag. Om proces en product uit elkaar te kunnen
houden, definiëren we deze als volgt: een procesbeoordeling is gebaseerd op een reeks
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waarnemingen tijdens de uitvoering van de te beoordelen handelingen; een productbeoordeling is gebaseerd op waarnemingen na afloop van de uitvoering van de handelingen.
De keuze voor proces of product is belangrijk omdat uit onderzoek blijkt dat aan een
onderzoeksproduct niet goed de kwaliteit van het proces van leren onderzoek doen is af te
meten. In de eerste plaats omdat het lastig is om aan te geven hoe het komt dat een leerling
geen goed product heeft afgeleverd. Ten tweede omdat bij het product andere vaardigheden
zoals schrijfvaardigheden mee [kunnen] spelen. Tot slot omdat de correlatie tussen
producttoetsen en geobserveerde activiteiten laag is (Hodson, 1992), al wordt dit door Lock
(1989) genuanceerd: bij de vaardigheden conclusies trekken en onderzoeksplan maken is
wel degelijk sprake van een redelijke correlatie tussen producttoetsen en geobserveerde
activiteiten.
Ondanks de genoemde bezwaren wordt in deze studie gekozen voor een productgerichte
opvatting van onderzoeksvaardigheden, en wel om praktische redenen. Enerzijds om
aansluiting te behouden bij de onderwijspraktijk, waarin ‘productgerichte’ eindtermen van
de tweede fase als richtsnoer gebruikt worden. Anderzijds omdat het lastig is om het proces
te observeren bij een groot aantal leerlingen. Bij het vergelijken van effecten van begeleidingsgedrag is het juist wenselijk dat een groot aantal leerlingen bij het onderzoek
betrokken is.
Onze opvatting over leren luidt kort gezegd dat onderzoeksvaardigheden in sterke mate
gekoppeld zijn aan de vakinhoudelijke subdomeinen waarin ze zijn ontwikkeld. Daarnaast
is het van belang dat leerlingen leren in authentieke contexten en dat de te leren vaardigheden een betekenisvol geheel vormen, redenerend vanuit een constructivistische invalshoek.
In de toetsing kan met die opvattingen rekening worden gehouden door gebruik te maken
van ‘performance assessments’. In de literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen
‘hands-off’ en ‘hands-on’ toetsvormen (zie o.a. Shavelson, Baxter & Gao, 1993; Straetmans, 1998). Dit zijn uitersten op een dimensie van toetsvormen. ‘Hands-off' toetsvormen
zijn in feite traditionele toetsen met pen en papier, waarbij context-arme items aangeboden
worden (die geen levensechte situatie benaderen) die elk op zich slechts één van de vele
componenten dekken van de te toetsen kennis en vaardigheden. ‘Hands-on’ toetsvormen
zijn ‘performance assessments’. Het gaat daarbij om authentieke opdrachten waarin een
betekenisvol geheel van kennis en vaardigheden aan bod komt, zoals bijvoorbeeld een
opdracht waarbij leerlingen in een zekere mate zelfstandig een onderzoek moeten
ontwerpen en uitvoeren buiten de school en waarbij van verschillende soorten informatiebronnen gebruik kan worden gemaakt. ‘Performance assessments’ kenmerken zich door de
mogelijkheid voor leerlingen om zelf keuzes te maken (o.m. keuze van onderwerpen), het
werken in groepsverband en het samengaan van toetsen en instructie (begeleiding van de
docent tijdens de taakuitvoering is mogelijk). Een tussenpositie op de dimensie van
toetsvormen wordt ingenomen door papier en pen-tests die zijn verrijkt met (computer)
simulaties, ter bevordering van de levensechtheid (Straetmans, 1998).
Een punt van discussie is aan welke methodische eisen ‘performance assessments’ moeten
voldoen. Redenerend vanuit de klassieke testtheorie worden andere eisen gesteld aan
toetsing dan vanuit veel psychometrische literatuur toegespitst op ‘performance assessments’. In deze laatste psychometrische invalshoek staat niet de juistheid van interpretaties
centraal maar de validiteit van de consequenties van beoordeling. Het gaat om het
voorspellen van toekomstige gedrag vanuit de prestaties (Stokking & Van der Schaaf,
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2000). Een belangrijk criterium dat de kwaliteit van een ‘performance assessment’ bepaalt
is representativiteit. Met representativiteit wordt bedoeld: “A test is more representative
when it is more inclusive (covers more component skills or a larger variety of tasks), and
more true-to-life (authentically reflecting real-world activities)” (Stokking & Voeten; 2000,
p113). Met andere woorden: representativiteit zegt iets over de begripsvaliditeit.
In de invalshoek van de klassieke testtheorie staan de traditionele opvattingen over
betrouwbaarheid en validiteit centraal. Messick (1994, 1995) maakt aannemelijk dat deze
criteria ook voor ‘performance assessments’ zouden moeten gelden. Hieronder wordt
bediscussieerd in hoeverre ‘hands-on’ en ‘hands-off’ toetsvormen aan de genoemde criteria
van beide psychometrische invalshoeken voldoen.
Volgens Straetmans voldoen ‘hands-off’ toetsvormen beter dan ‘hands-on’ toetsvormen aan
eisen van betrouwbaarheid, omdat de toetsvorm veel mogelijkheden biedt voor standaardisatie (gelijke afnamecondities voor alle leerlingen). Echter, juist door die standaardisatie
kan de authenticiteit van de taak worden verminderd: om de afnamecondities gelijk te
houden hebben leerlingen bijvoorbeeld minder vrijheid om zelf keuzes te maken, zoals het
kiezen van een inhoudelijke invalshoek die door de leerling zelf als betekenisvol wordt
ervaren. ‘Hands-on’ toetsvormen voldoen beter aan de eis van representativiteit dan ‘handsoff’ toetsvormen (in de eerder genoemde betekenis van het woord). Juist omdat het om
authentieke taken gaat die een betekenisvol geheel vormen kunnen ‘hands-on’ toetsen veel
verschillende componenten van vaardigheden omvatten.
Een groot probleem bij hand-on toetsvormen is dat de toetsing door de omvang meestal
beperkt blijft tot één of enkele metingen van (soortgelijke) taken. Dat maakt de betrouwbaarheid gering: de score kan een toevalstreffer zijn. Bovendien wordt het problematisch
om te generaliseren naar alle mogelijke taken waarvoor dezelfde vaardigheden vereist zijn
(Lock, 1989; Shavelson, Baxter & Gao, 1993; Swanson, Norman & Lynn, 1995). Op basis
van literatuurstudie komen Meijer en Elshout-Mohr (1998) tot de conclusie dat iedere
vaardigheid in ongeveer twaalf verschillende contexten getoetst moeten worden, om op
basis van een steekproef van taken te kunnen generaliseren naar de totale populatie van
soortgelijke taken.
De conclusie die uit deze vergelijking van hand-on en hand-off toetsvormen getrokken kan
worden is dat een tussenpositie wenselijk lijkt als op die manier de voordelen van beide
toetsvormen gecombineerd kunnen worden. Zoals eerder aangegeven beschouwt Straetmans
papier-en-pen testen die verrijkt zijn met simulaties als een tussenvorm. Vergelijkbaar met
dat idee is het door Citogroep ontwikkelde proto-type ‘onderzoekstoets’ voor leerlingen bij
aardrijkskunde in de tweede fase (Groen, Kerkhof, Smeets & de Roo, 1996). In deze
‘onderzoekstoets’ worden de voordelen van ‘hands-on’ en ‘hands-off’ toetsvormen zoveel
mogelijk gecombineerd:
- De onderzoekstoets bestaat uit taken met een redelijk authentiek gehalte: aan de
hand van informatie over een breed onderzoeksonderwerp kan de gehele onderzoekscyclus in het klein worden doorlopen. Per onderzoeksstap krijgen leerlingen
een deelopdracht. Om ketting-effecten te voorkomen (dat een fout antwoord doorwerkt in latere opdrachten) zijn de opdrachten zo opgezet dat ze los van de voorafgaande opdrachten te maken zijn. Zo maken leerlingen bijvoorbeeld een onderzoeksopzet niet aan de hand van hun eigen onderzoeksvragen, maar aan de hand van
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gegeven standaardvragen (een ‘voorbeelduitwerking’). Om dezelfde reden krijgen
leerlingen de volgende opdracht pas te zien als de voorafgaande is ingeleverd. De
toets bevat ontwerptaken waarbij de leerling iets moet creëren. Dit in tegenstelling
tot ‘hands-off’ vaardigheidstoetsen zoals de Alvobavo-toets (Meijer & ElshoutMohr, 1998) waarbij leerlingen enkel en alleen een gegeven situatie evalueren door
te kiezen uit een aantal oplossingsmogelijkheden.
De onderzoekstoets is in een korter tijdsbestek te maken dan ‘hands-on’ toetsvormen, onder meer omdat de context van het onderzoek gegeven is, leerlingen de benodigde informatiebronnen aangeleverd krijgen en de onderzoeksstappen in meer of
mindere mate voorgestructureerd kunnen worden. Iedere onderzoeksstap is in een
lesuur te doorlopen. Toch is deze tijdsinvestering nog zo omvangrijk dat het niet
mogelijk is een toets voor de gehele onderzoekscyclus vaak te herhalen in verschillende contexten. Aangezien een valide meting het toepassen van vaardigheden in
meerdere contexten vereist, zijn daarmee de mogelijkheden beperkt om te generaliseren naar alle mogelijke soortgelijke taken binnen het vakinhoudelijke domein.
Het is een toets die mogelijkheden biedt tot standaardisatie: de betreffende onderzoeksvaardigheden zijn te toetsen binnen een klaslokaalsetting; iedere leerling
maakt individueel dezelfde opdracht; door de aangebrachte structurering doorlopen
leerlingen een vergelijkbaar onderzoeksproces, hetgeen een gestandaardiseerde, objectiveerbare beoordeling vergemakkelijkt.
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2.2.

Leren hoe een aardrijkskundig onderzoek te ontwerpen

2.2.1. Inleiding
In de vorige paragraaf werden onderzoeksvaardigheden gedefinieerd in termen van
activiteiten die in onderlinge samenhang in een authentieke context dienen te worden
uitgevoerd. Naast deze kennistheoretische opvatting kunnen leertheoretische opvattingen
worden onderscheiden. Om meer inzicht te krijgen in hoe je kunt leren een aardrijkskundig
onderzoek te ontwerpen wordt nader ingegaan op verschillen in leertheoretische opvattingen. Omdat onderzoeksvaardigheden beschouwd worden als betekenisvolle activiteiten
wordt in het bijzonder stil gestaan bij constructivistische leertheoretische benaderingen.
2.2.2. Individueel leren – sociaal leren
Ter wille van de duidelijkheid wordt kort beschreven hoe verschillende leertheoretische
benaderingen binnen het constructivisme zich tot elkaar verhouden.6 De oorspronkelijke
bronnen waar men het constructivistische gedachtegoed op terugvoert, liggen meer dan een
halve eeuw terug. Een belangrijk constructivistisch uitgangspunt, bijvoorbeeld, dat aan het
werk van Piaget en Vygotsky ten grondslag lag, was dat kennis niet wordt verkregen maar
actief geconstrueerd wordt door een individu (Shayer, 2003). Toch is de opkomst van het
constructivisme vooral te situeren in de jaren ’80 als een reactie op het traditionele schoolse
leren dat te ver af staat van het leren buiten de school. Het schoolse leren gaat uit van een
taakanalytische opvatting van leren (onderwijzen van deelvaardigheden los van elkaar), een
focus op individuele cognitie en een opvatting dat abstracte kennis los van betekenisvolle
contexten kan worden geleerd (Brown, Collins & Deguid, 1989; Resnick, 1989).
Aanvankelijk zette het constructivisme zich nog niet sterk af tegen de cognitieve benadering
(zie bijvoorbeeld Van Boxtel, 2000). Net als in de cognitieve benadering werd leren gezien
als een actief proces van kennisconstructie en de focus lag op de cognitie van het individu.
Daarom spreken sommigen ook wel over ‘cognitief constructivisme’ (o.a. Duffy &
Cunningham, 1996) of over ‘individueel constructivisme’ (Lamberigts, Den Brok, Derksen
& Bergen, 1999). Dit cognitief of individueel constructivisme zette zich echter wel af tegen
een objectivistische opvatting van kennis (de te kennen werkelijkheid) die impliciet aan de
cognitieve benadering van leren ten grondslag ligt (Kanselaar, De Jong, Andriessen &
Goodyear, 2000). Kennisconstructie is een proces van een individu waarbij eerdere
6

De situatieve leertheorie is hierbij buiten beschouwing gelaten, omdat niet eenduidig is aan te geven hoe de
situatieve leertheorie zich verhoudt tot de verschillende stromingen binnen het constructivisme. Zowel aan het
cognitief constructivisme als aan het socio-constructivisme wordt door sommige auteurs het woord ‘situated
cognition’ verbonden (Brown, Collins & Deguid, 1989; Resnick, 1989; Duffy & Cunningham, 1996;
Lamberigts e.a.). Zelden worden de labels ‘constructivisme’ en ‘situated cognition’ door een auteur tegelijk
gebruikt om eenzelfde fenomeen te beschrijven en zelden worden beide labels expliciet van elkaar
onderscheiden. Anderson, Reder & Simon (2003) zetten weliswaar verschillen met de cognitieve benadering
op een rij, maar confronteren het constructivisme en de situatieve leertheorie niet rechtstreeks met elkaar.
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ervaringen gerelateerd worden aan nieuwe ervaringen. Dat betekent dat ieder individu in
eenzelfde leersituatie andere kennisrepresentaties construeert. Een consequentie daarvan is
dat kennisoverdracht niet mogelijk is. Het radicaal constructivisme gaat nog een stap verder
door te stellen dat niet alleen de werkelijkheid niet objectief te kennen is, maar ook dat
volledige intersubjectiviteit niet bereikt kan worden. Ieder individu maakt een unieke
representatie van de werkelijkheid (Von Glasersfeld, 1989).
Een tweede verschil met de cognitieve benadering is dat er in het cognitief constructivisme
van wordt uitgegaan dat kennisconstructie pas plaats vindt als sprake is van een voor het
individu betekenisvolle interactie met de omgeving (Veldhuis-Diermanse, 2002; Von
Glasersfeld, 1989).
In andere benaderingen van het constructivisme wordt het proces van kennisconstructie nog
explicieter in een sociale context geplaatst. Duffy en Cunningham (1996) plaatsen het
socio-constructivisme naast het cognitief constructivisme. In tegenstelling tot cognitief
constructivisme is de focus van socio-constructivisten niet gericht op de cognitieve
processen binnen het individu in een groep maar op “the socially and culturally situated
context of cognition” (Duffy & Cunningham, 1996, p175). Deze opvatting bouwt voort op
Vygotsky’s law of cultural development. Vrij vertaald houdt die in dat de ontwikkeling van
een kind zich eerst manifesteert in sociale interactie (‘interpsychological’) met een
volwassene of een leeftijdsgenoot en daarna pas geïnternaliseerd wordt (‘intrapsychological’) (Wertsch, 1979). De sociale interactie tussen het kind en anderen in de omgeving kan
ondersteuning bieden waarmee de ontwikkeling van het kind op een hoger niveau kan
worden gebracht. Met andere woorden: sociale interactie kan een zone van naaste
ontwikkeling creëren (Vygotsky, 1978). Vygotsky geeft hiermee aan dat het proces van
kennisconstructie in eerste instantie een sociaal proces is.
Binnen het socio-constructivisme zijn twee benaderingen te onderscheiden, al is dat
onderscheid niet algemeen geaccepteerd. In de sociaal-culturele benadering van het socioconstructivisme wordt leren sociologisch benaderd: “Learning, then, is a process of
acculturation, and thus the study of social and cultural processes and artifacts is central”
(Duffy & Cunningham, 1996, p176). Dat betekent dat een lerende moet worden ingewijd in
een gemeenschap met bepaalde opvattingen. Die ‘kennis’ moet gedeeld worden door een
groep. Naast medeleerlingen is de hulp van een expert nodig om een lerende in te wijden.
In de collaboratieve benadering van het socio-constructivisme wordt ervan uitgegaan dat
kennis geconstrueerd wordt door interactie tussen ‘ontwikkelingsgelijken’ (Greeno, 1997).
Daarmee worden medeleerlingen bedoeld die in een vergelijkbare ontwikkelingsfase zitten.
Vooral argumentatie tussen ontwikkelingsgelijken leidt tot reflectie waardoor de ontwikkeling van het individu bevorderd kan worden, en niet zozeer de interactie met volwassenen
(Shayer, 2003).
Door de tijd heen is het accent in het denken over leren verschoven van individueel leren in
de richting van sociaal leren. Sommige auteurs plaatsen de genoemde leertheoretische
benaderingen dan ook op een dimensie lopend van individueel leren naar sociaal leren
(Phillips,1995; Salomon & Perkins, 1998). Daarbij moet opgemerkt worden dat zelfs aan de
uiteinden van de dimensie nog sprake is van een combinatie van individueel en sociaal
leren. Immers, individueel leren, zoals beschreven in de cognitief constructivistische
benadering, vindt altijd in een sociale of cultureel bepaalde context plaats (Salomon &
Perkins, 1998). Omgekeerd wordt binnen socio-constructivistische benaderingen van leren
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impliciet er vanuit gegaan dat het individu actief kennis construeert (Van Boxtel, 2000;
Duffy & Cunningham, 1996; Phillips, 1995). Het verschil tussen de leertheoretische
benaderingen is vanuit die optiek te zien als een verschil in focus op individuele cognitieve
processen of op sociale processen. Dit is onder meer af te leiden uit Anderson, Reder en
Simon (1997) waarin gesteld wordt dat het verschil tussen de leertheoretische benaderingen
van leren vooral zit in de aard van de vragen die in de daaraan gekoppelde onderzoeken
worden gesteld.
Er zijn uiteraard meer verschillen tussen de leertheoretische benaderingen dan het verschil
tussen individueel en sociaal leren. In het licht van de probleemstelling in deze studie lijkt
echter vooral de dimensie individueel leren – sociaal leren van belang. In de probleemstelling wordt de verhouding tussen de mate van structurering van het leren onderzoek doen en
de begeleiding van de samenwerking tussen leerlingen geproblematiseerd. Daaraan ligt
impliciet de vraag ten grondslag wat de individuele leerprestaties kan verklaren: het
individuele leerproces of (ook) het sociale leerproces. Als het antwoord luidt dat het sociale
leerproces de leerprestaties in sterke mate bepaalt, wordt ondersteuning van de samenwerking tussen leerlingen belangrijker dan wanneer dat niet het geval is. De positionering op de
dimensie individueel leren – sociaal leren is dus van groot belang voor dit onderzoek.
Voordat daarin echter nadere keuzes worden gemaakt moet eerst de relatie tussen leren en
onderwijzen besproken worden.
2.2.3. Relatie tussen leertheoretische benaderingen en instructiebenaderingen
Om de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden adequaat te kunnen ondersteunen is het
wenselijk te achterhalen welke leerprocessen door instructiekenmerken worden uitgelokt.
Die wenselijkheid wordt mooi verwoord door Resnick (1983), die aangeeft dat instructietheorieën zonder sterke verankering in leertheorieën verzanden in een theoretisch vacuüm
“that can only produce an endless series of empirical experiments on different instructional
methods with no basis for interpretation” (Resnick, 1983, p30). Het probleem hierbij is dat
geen eenduidige koppeling tussen leerprocessen en instructiekenmerken mogelijk is
(Kanselaar, De Jong, Andriessen & Goodyear, 2000). Het is niet mogelijk om uit een
leertheoretisch paradigma een ideaaltype onderwijs af te leiden. Dat heeft verschillende
oorzaken.
Ten eerste leggen auteurs verschillende accenten op kenmerken van eenzelfde didactisch
model, waardoor een bepaalde achterliggende leertheorie meer of juist minder wordt
beaccentueerd (Kanselaar e.a., 2000). Ten tweede is eenzelfde kenmerk van een didactische
model soms vanuit meerdere paradigma’s tegelijk te legitimeren. Een voorbeeld van dit
laatste is het ‘cognitive apprenticeship’-model (Collins, Brown & Newman, 1989): de
werking van de instructiekenmerken van dit model wordt zowel vanuit een cognitief
constructivistische benadering gelegitimeerd als vanuit een sociaal constructivistische
benadering (Collins, Brown & Newman, 1989; Duffy & Cunningham, 1996) (zie: paragraaf
2.3.4). Kanselaar e.a. (2000) trekken hieruit de conclusie dat leren en onderwijzen niet
noodzakelijkerwijs in sterke mate met elkaar verbonden zijn. Dat wil zeggen dat een
leertheorie niet noodzakelijkerwijs tot één vorm van instructie leidt, maar het is wel
mogelijk om vanuit een leertheorie een bepaalde instructievorm te legitimeren. Leertheorie
kan dus niet in voorschrijvende zin gebruikt worden, maar wel in verklarende zin.
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Voor onderhavig onderzoek betekent dit dat uit de keuze van een positie op de dimensie
individueel leren – sociaal leren niet direct een bijpassende instructiebenadering is af te
leiden. Dat maakt de keuze voor een geschikte instructiebenadering voor de ontwikkeling
van onderzoeksvaardigheden complex. Bij de afweging tussen mogelijke instructiebenaderingen in de volgende paragraaf zal steeds worden nagegaan wat de mogelijke consequenties zijn voor de wijze waarop leerlingen leren onderzoek doen. Pas in de loop van dat
afwegingsproces zal een keuze voor een positie op de dimensie individueel leren – sociaal
leren worden gemaakt.
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2.3.

Onderwijzen hoe een aardrijkskundig onderzoek te ontwerpen

2.3.1. Inleiding
De probleemstelling in deze studie draait om de identificatie van effectieve componenten
van begeleidingsgedrag. In de formulering van de probleemstelling wordt de verhouding
tussen structurering van het leren onderzoek doen en begeleiding van de samenwerking
tussen leerlingen geproblematiseerd. In deze paragraaf wordt theoretisch verantwoord hoe
de keuze van deze componenten (in onderlinge samenhang) tot stand is gekomen. Daarom
beginnen we met de veel bredere vraag welke componenten van begeleidingsgedrag bij
kunnen dragen aan de beheersing van vaardigheden voor het ontwerpen van aardrijkskundig
onderzoek. Met ‘begeleidingsgedrag’ worden in deze paragraaf alle docentactiviteiten
bedoeld die horen bij het laten uitvoeren van onderzoeksopdrachten, dus ook (eventuele)
instructie voorafgaand aan het uitvoeren van een onderzoeksopdracht.
2.3.2. Dimensies van onderwijzen
Vanuit een constructivistische visie vereist de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden
een leeromgeving waarin leerlingen in toenemende mate zelfstandig, actief en coöperatief
leren in betekenisvolle contexten, waarin het onderwijzen de vorm aanneemt van het op
maat begeleiden van het leerproces van leerlingen, verschillende vakinhouden kunnen
worden geïntegreerd, en de beoordeling een integraal onderdeel van de leeromgeving
uitmaakt (DeCorte, 2000).
Centrale componenten in een leeromgeving zijn: 1) de nagestreefde leerdoelen; 2) instructie
en begeleiding; 3) opdrachten en; 4) beoordeling. Consistentie tussen de verschillende
componenten draagt bij aan het leren van de leerlingen. Er zijn aanwijzingen dat onderwijs
waarin het curriculum en de beoordelingsmethode consistent zijn met elkaar, leidt tot betere
leerresultaten (Cohen, 1987). Het realiseren van een geschikte leeromgeving is dus niet
louter een kwestie van goede afzonderlijke componenten.
Redenerend vanuit een cognitief constructivistische visie zoals Biggs (1996) doet, zouden
de componenten in de leeromgeving als volgt moeten worden uitgewerkt: 1) heldere
explicitatie van de nagestreefde doelen; 2) leerlinggerichte instructie en begeleiding; 3)
authentieke opdrachten met een opbouw die aansluit bij het toenemende niveau van
leerlingen; 4) een authentieke wijze van beoordelen, en; 5) een goede afstemming van deze
afzonderlijke componenten op elkaar (Biggs, 1996).
Ten aanzien van de meeste componenten is heden ten dage een sterke mate van overeenstemming aanwezig over de gewenste globale invulling ervan. Zo overheerst het inzicht dat
complexe cognitieve vaardigheden zoals onderzoeksvaardigheden bij voorkeur worden
ontwikkeld in authentieke contexten (open, realistische onderzoekstaken). Daarmee samen
hangt de opvatting dat het beter is om van meet af aan betekenisvolle gehelen centraal
stellen, in plaats van eerst onderwijzen van afzonderlijke deelvaardigheden en deze
vervolgens integreren. Werken in authentieke contexten roept min of meer het eerste op, en
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er zijn ook aanwijzingen dat die keuze beter is, omdat die beter aansluit bij de manier
waarop complexe vaardigheden zich ontwikkelen, en leerlingen zo leren om de consistentie
en zeggingskracht van een onderzoek als geheel te bewaken (Hodson, 1992; Veenman,
1992). Ook ten aanzien van de component ‘beoordeling’ is een redelijke mate van
consensus aanwezig: het inzicht domineert dat het ten behoeve van het beoordelen van
complexe cognitieve vaardigheden van belang is dat deze in onderlinge samenhang in een
authentieke context getoetst worden (zie paragraaf 2.1.10).
Ten aanzien van de component ‘instructie en begeleiding’ bestaat in mindere mate
overeenstemming tussen onderwijswetenschappers. Bij instructie en begeleiding gaat het
om de vraag in welke mate het taakinhoudelijke leerproces van leerlingen gestructureerd
wordt en door wie. Deze structurering hoeft niet door de docent zelf te worden aangebracht.
Structurering kan ook door de opdracht worden aangebracht, door bijvoorbeeld in een
bepaald medium (computertoepassingen, leerboek e.d.) inhoudelijke aanwijzingen of
cognitieve gereedschappen op te nemen. Ook de aard van het vakinhoudelijke domein dat in
de opdracht centraal staat, kan in meer of mindere mate structuur bieden aan de lerende: een
slecht gestructureerd vakinhoudelijk domein zoals sociale geografie biedt minder steun aan
de lerende dan een goed gestructureerd vakinhoudelijk domein als fysische geografie. Tot
slot kunnen docenten, als leerlingen samenwerken aan opdrachten, in meer of mindere mate
die samenwerking ondersteunen via begeleiding of opdrachten, om te stimuleren dat
leerlingen zélf het taakinhoudelijke leerproces structureren.
Bij de component ‘instructie en begeleiding’ kan gesproken worden over twee dimensies,
omdat docenten kunnen variëren in de mate waarin ze het taakinhoudelijke leerproces
structureren en in de mate waarin ze de samenwerking ondersteunen. Bijvoorbeeld in het
geval van ‘reciprocal teaching’ verschuift de positie van de docent op de taakinhoudelijke
dimensie gedurende het onderwijsproces: een medeleerling neemt gaandeweg de structurerende rol van de docent over (Brown & Palinscar, 1989).
De taakinhoudelijke dimensie loopt van sterke structurering naar zwakke structurering.
Zwakke structurering betekent niet dat de docent nauwelijks begeleiding geeft, maar dat
deze op een open manier het leerproces van de leerling benadert (bijvoorbeeld open vragen
stellen, in plaats van een leerstrategie voorschrijven). De samenwerkingsdimensie loopt van
sterke ondersteuning naar geringe ondersteuning. Met opzet wordt bij samenwerking niet
gesproken van veel of weinig structurering, omdat hierbij de vraag relevanter is in welke
mate de samenwerking überhaupt ondersteund wordt (zie uitwerking in paragraaf 2.3.3).
Op deze twee onderwijsdimensies zijn vanuit constructivistische leertheoretische opvattingen uiteenlopende posities te legitimeren. Ten aanzien van deze dimensies lijken meerdere
wegen naar Rome te leiden. Dit blijkt uit een classificatie gemaakt van didactische functies
en didactische modellen op basis van literatuuronderzoek (Van Boxtel, 2000; Brown &
Palinscar, 1989; Collins, Brown & Newman, 1989; Dekker & Elshout-Mohr, in druk; Duffy
& Cunningham, 1996; Duffy & Roehler, 1989; De Jager, 2002; Lamberigts, den Brok,
Derksen & Bergen, 1999; Langer & Applebee, 1986; Shayer, 2003; Shuell, 1990; Veenman,
1992). Met didactische functies worden algemeen omschreven instructiekenmerken bedoeld
die het leren beogen te bevorderen (Kanselaar, Vossen, Van de Perel, Havekes & Stevens,
1986). In didactische modellen worden didactische functies geïntegreerd en uitgewerkt:
rollen en werkvormen voor docenten en leerlingen worden gespecificeerd en een fasering
wordt aangebracht (Stokking & Van der Schaaf, 2000).
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Om beter te kunnen aangeven hoe het ontwerpen van onderzoek te onderwijzen is, is het
resterende deel van dit hoofdstuk gewijd aan de vraag in welke mate structurering van het
taakinhoudelijke leerproces gewenst is en in welke mate samenwerking tussen leerlingen
daarbij ondersteund moet worden. Allereerst wordt in paragraaf 3.3 ingegaan op didactische
functies in relatie tot de dimensies van onderwijzen. Daarna wordt in paragraaf 3.4 ingegaan
op didactische modellen die relevant geacht worden in relatie tot de ontwikkeling van
onderzoeksvaardigheden.
2.3.3. Didactische functies
Achtereenvolgens worden twee didactische functies toegelicht die iets zeggen over de
structurering van het taakinhoudelijke leerproces van leerlingen: ‘scaffolding’ door een
docent of opdracht en samenwerking tussen leerlingen.
Scaffolding
Het begrip ‘scaffolding’ ofwel ‘ondersteuning’ wordt door vele auteurs gedefinieerd, maar
vaak op verschillende wijze ingevuld (Duffy & Cunningham, 1996; Brown & Palinscar,
1989; Langer & Applebee, 1986; Shayer, 2003; Veenman, 1992). ‘Scaffolding’ door een
docent of opdracht kan zowel betrekking hebben op structurering van het taakinhoudelijke
leerproces als op ondersteuning van de samenwerking. In de definities die (mede)
betrekking hebben op ondersteuning van de samenwerking wordt niet op eenduidige wijze
gespecificeerd in welke mate de samenwerking gestructureerd moet worden. Vandaar dat
alleen gesproken wordt over (de mate van) de ondersteuning van de samenwerking, en niet
over (de sterkte van) de structurering daarvan.
Wat alle onderzochte omschrijvingen van ‘scaffolding’ gemeen hebben, is dat het gaat om
het bevorderen van actieve participatie van leerlingen bij activiteiten in de klas, en dat
instructie een interactief karakter heeft; er is geen sprake van eenzijdige top-down
kennisoverdracht. Het gaat om het zoeken naar een balans tussen leerlingen volgen (in hun
vorming van ideeën en redeneringen) en leerlingen leiden naar meer inzicht en begrip.
Afgezien hiervan wordt het begrip verschillend uitgewerkt.
De eerste interpretatie is van Langer en Applebee (1986). Op basis van eigen onderzoek
naar lezen en schrijven komen zij tot vijf componenten van effectieve ‘scaffolding’: 1.
‘ownership’: de taak moet niet alleen iets zijn van de docent, maar ook van de lerende zelf,
waar deze iets van zichzelf in kwijt kan, zodat deze zijn of haar aandacht en interesse gaat
richten op de taak; 2. ‘appropriateness’: de leeractiviteit moet aansluiten op de voorkennis
en de achtergrond van de lerende; 3. structuur: een taak moet op zodanige wijze gestructureerd worden dat deze een lerende voorziet van strategieën die in andere contexten
toegepast kunnen worden; 4. samenwerking: in effectieve docent – leerlinginteractie
bewerkt de docent de inbreng van de lerende zonder te verwerpen wat deze al bereikt heeft;
5. internalisatie: als de lerende bekwamer wordt in het toepassen van het geleerde in nieuwe
contexten, verschuift de controle over de interactie geleidelijk van de docent naar de
leerling, zodat de leerling in staat wordt gesteld de ondersteuning van de docent te
internaliseren (het woord ‘fading’ wordt in dit verband vaak gebruikt). Opmerkelijk is dat in
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deze interpretatie de medeleerling niet voorkomt. Het perspectief van de onderzoekers ligt
geheel bij de docent – leerling interactie. Dat wekt de indruk dat de werking van ‘scaffolding’ het best te verklaren is vanuit een cognitivistische benadering van leren. Echter,
Brown en Palinscar (1989) vatten de definitie van Langer en Applebee zo op dat deze ook
past binnen een cognitief constructivistische benadering van leren. Brown en Palinscar
(1989) geven aan dat ze met hun ‘reciprocal teaching’ model aansluiten bij de vijf
genoemde componenten van ‘scaffolding’. Toch krijgt de medeleerling in dit model
gaandeweg het leerproces wel een belangrijke rol toebedeeld. In het model wordt aangegeven dat de ondersteuning die de docent biedt geleidelijk afneemt. Tijdens dat proces nemen
leerlingen de rol van tutor over, om het gevoel van ‘ownership’ over de geleerde cognitieve
strategieën te versterken. Klaarblijkelijk achten Brown en Palinscar samenwerking tussen
medeleerlingen wel inpasbaar in de interpretatie van ‘scaffolding’ van Langer en Applebee.
Naast deze interpretatie van ‘scaffolding’ zijn twee socio-constructivistische interpretaties
te plaatsen. Vanuit de sociaal-culturele benadering wordt ‘scaffolding’ volgens Duffy en
Cunningham (1996) opgevat als ondersteuning die aangebracht kan worden door de
omgeving in brede zin: andere individuen [medeleerlingen en docenten], ‘artefacten’ in de
omgeving [lesmaterialen] en de culturele en historische context die de leerlingen zelf
inbrengen [eigen ervaringen en pre-concepties]. De aangebrachte ondersteuning heeft als
doel de lerende in te wijden in een gemeenschap met bepaalde opvattingen over kennis.
Ondersteuning heeft daarbij niet de vorm van instructie gericht op vooraf bepaalde
leerdoelen. De lerende hoeft niet het expertgedrag van de docent te kunnen repliceren of
zijn aanwijzingen te kunnen volgen. Het gaat er in de eerste plaats om dat de docent de
concepties van de lerende leert begrijpen om de lerende vervolgens te kunnen uitdagen om
het denken op een hoger plan te brengen. Er kunnen verschillen van mening blijven bestaan
tussen docent en leerling. De lerende moet deze verschillen in inzichten kunnen verdedigen
en de docent moet deze verschillen kunnen respecteren (Duffy & Cunningham, 1996).
Vanuit de collaboratieve benadering wordt ‘scaffolding’ volgens Shayer (2003) opgevat als
het managen van de interactie en mediatie tussen ontwikkelingsgelijken. De docent
ondersteunt slechts indirect het taakinhoudelijke leerproces door sociale condities tot stand
te brengen waaronder leerlingen met een vergelijkbaar ontwikkelingsniveau in interactie tot
reflectie kunnen komen (Shayer, 2003). Met andere woorden: de docent zelf biedt geen
taakinhoudelijke structurering, maar ondersteunt wel de samenwerking. Deze ondersteuning
kan ertoe bijdragen dat leerlingen zelf het taakinhoudelijke leerproces gaan structureren.
De drie genoemde interpretaties van ‘scaffolding’ worden in Figuur 2.3 tegen elkaar afgezet
op twee dimensies: de dimensie van taakinhoudelijke structurering en de dimensie van
ondersteuning van de samenwerking. Deze figuur is te beschouwen als een ‘werkmodel’ en
moet niet te rigide worden opgevat. Het heeft als doel de keuze voor bepaalde didactische
modellen voor dit onderzoek te legitimeren. De interpretatie van ‘scaffolding’ van Langer
en Applebee (1986) is linksboven in de figuur geplaatst, omdat in deze interpretatie alleen
de taakinhoudelijke structurering genoemd wordt. Ook uit de sociaal-culturele interpretatie
van ‘scaffolding’ blijkt het belang van de structurering van het taakinhoudelijke leerproces.
Een belangrijk verschil met Langer en Applebee is het belang van de sociale context: de
docent is in de sociaal-culturele benadering niet meer de enige die structuur aanbrengt.
Omdat de leerdoelen minder vastliggen zal de taakinhoudelijke structurering waarschijnlijk
minder intensief zijn dan bij de interpretatie van Langer en Applebee. Vandaar de
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afwijkende positie van de sociaal-culturele interpretatie op de taakinhoudelijke structureringsdimensie. Gezien de sociale context waarin geleerd wordt zal de docent of de opdracht
ook de interactie tussen leerlingen moeten bevorderen om taakinhoudelijke structurering
door medeleerlingen mogelijk te maken, net als bij de collaboratieve interpretatie van
‘scaffolding’. Zowel de sociaal-culturele als de collaboratieve interpretatie van ‘scaffolding’
zijn om deze reden hoog ingeschaald op de dimensie ‘ondersteuning van de samenwerking’.
Uit de geanalyseerde literatuur over omschrijvingen van ‘scaffolding’ is geen eenduidige
conclusie te trekken over de mate waarin de ondersteuning van de samenwerking structurerend zou moeten zijn. Moet bijvoorbeeld aan de hand van vuistregels onderwezen worden
hoe je goed moet samenwerken in verschillende contexten, of moeten leerlingen al doende
tot reflectie aangezet worden op de manier waarop ze samenwerken? Vooralsnog is op deze
vragen geen antwoord te geven.
Figuur 2.3. Verschillende opvattingen van ‘scaffolding’ geplaatst op dimensies van
onderwijzen.
Veel taakinhoudelijke structurering

‘Scaffolding’ als ondersteuning
door de docent volgens Langer en
Applebee (1986) en Brown en
Palinscar (1989)

- ‘Scaffolding’ als ondersteuning
aangebracht door artefacten in de
omgeving, de culturele en
historische context die door de
leerling, medeleerlingen en de
docent wordt ingebracht (Duffy &
Cunningham, 1996).
- ‘Scaffolding’ als het managen
van de interactie en mediatie
tussen ontwikkelingsgelijken
(Shayer, 2003).

Weinig
taakinhoudelijke
structurering
Weinig ondersteuning samenwerking

Veel ondersteuning samenwerking

Samenwerking tussen leerlingen
Het taakinhoudelijke leerproces wordt niet alleen gestructureerd door een docent of een
opdrachtomschrijving (‘scaffolding’), maar ook door medeleerlingen: samenwerking tussen
leerlingen. Het belang van het ondersteunen van die samenwerking (door ‘scaffolding’) is al
ter sprake gekomen (Shayer, 2003). Nog niet duidelijk is aan welke criteria samenwerking
moet voldoen zodat deze daadwerkelijk het taakinhoudelijke leerproces van leerlingen kan
structureren.
Webb (1995) noemt enkele belangrijke criteria waaraan samenwerking tussen leerlingen
moet voldoen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen samenwerking gericht op het
optimaliseren van het leerproces en samenwerking gericht op het optimaliseren van een
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kwalitatief goed eindproduct (‘group productivity’). Dit onderscheid is van belang omdat
optimaliseren van het één niet automatisch samengaat met optimaliseren van het ander. Zo
kan het verdelen van taken soms goed zijn voor de groepsproductiviteit, maar is het meestal
schadelijk voor het individuele of collectieve leren (Webb, 1995). De criteria die hieronder
worden genoemd hebben (voornamelijk) betrekking op samenwerking gericht op het
individuele of collectieve leerproces. Het gaat met andere woorden om criteria waaraan
voldaan moet zijn voordat sprake is van samenwerkend leren.
In alle constructivistische benaderingen wordt in meer of mindere mate het belang van
samenwerken onderstreept, maar wel om verschillende redenen. Vanuit een cognitief
constructivistische benadering wordt betoogd dat als samenwerking leidt tot ‘elaborative
talk’ dit de individuele kennisconstructie ten goede komt, omdat elaborative talk leidt tot
reflectie op concepten (Van Boxtel, 2000). Dekker en Elshout-Mohr (in druk) onderscheiden vier typen samenwerkingsactiviteiten die de interactie stimuleren en aanzetten tot
reflectie op de taakinhoud: 1. leerlingen vragen naar elkaars werk en proberen vervolgens
onder woorden te brengen wat ze doen; 2. leerlingen vragen om uitleg over de manier
waarop ze een aspect van de taak uitvoeren en waarom en proberen vervolgens die uitleg te
geven; 3. leerlingen bekritiseren elkaars werk en proberen vervolgens hun eigen handelen
en redeneringen te rechtvaardigen; 4. als leerlingen aangeven elkaars rechtvaardigingen niet
te accepteren proberen ze vervolgens hun eigen werk te reconstrueren door bijvoorbeeld
met alternatieve redeneringen te komen (Dekker & Elshout-Mohr, in druk).
Vanuit de socio-constructivistische benaderingen wordt betoogd dat als samenwerken coconstructie van betekenissen uitlokt, dit leidt tot gedeelde kennis (Van Boxtel, 2000;
Erkens, Prangsma & Jaspers, in druk). Erkens, Prangsma en Jaspers onderscheiden drie
soorten interactieprocessen die bijdragen aan de constructie van gedeelde kennis en het
bereiken van een gemeenschappelijk doel: 1. het activeren van kennis en vaardigheden door
het nemen van initiatieven, het expliciteren van kennis en het uitwisselen van kennis; 2. het
komen tot wederzijds begrip door de uitgewisselde kennis kritisch te benaderen en elkaar te
helpen om deze aan te vullen; 3. het onderhandelen en komen tot overeenstemming door
uitleg en toelichting van elkaar te vragen, elkaars ideeën kritisch te bediscussiëren en tot
gezamenlijke besluiten te komen.
Deze drie soorten interactieprocessen ter bevordering van gedeelde kennis komen in sterke
mate overeen met de vier typen samenwerkingsactiviteiten die de individuele kennisconstructie beogen te bevorderen. Dezelfde processen of samenwerkingsactiviteiten kunnen dus
vanuit meerdere leertheoretische invalshoeken gelegitimeerd worden (zowel individuele als
gedeelde kennisconstructie).
De vier typen samenwerkingsactiviteiten en de drie soorten interactieprocessen kunnen
alleen tot stand komen wanneer discussie tussen leerlingen een bepaalde diepgang heeft.
Ieder type samenwerkingsactiviteit vereist bijvoorbeeld dat leerlingen elkaars vragen
serieus nemen (Dekker & Elshout-Mohr, in druk). Mercer (1995) onderscheidt drie
discussievormen die van elkaar verschillen in diepgang: ‘disputational talk’, ‘cumulative
talk’ en ‘exploratory talk’.
In ‘disputational talk’ heeft de discussie weinig diepgang omdat de deelnemers bezig zijn
hun eigen zelfbeeld te verdedigen en weinig in het werk zetten om tot gedeelde betekenisgeving te komen. In ‘cumulative talk’ komen de deelnemers weliswaar tot gedeelde
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betekenisgeving, maar benaderen ze elkaars ideeën kritiekloos. Ze dagen elkaar niet uit
en/of gaan niet op elkaars uitdagingen in, waardoor de kennisconstructie niet verder gaat
dan een soort optelsom van ideeën. In ‘exploratory talk’ nemen de deelnemers een
constructief kritische houding aan ten opzichte van elkaar, waardoor een productieve
discussie ontstaat waarin vragen gesteld worden, ideeën geëxploreerd en beargumenteerd
worden (Mercer, 1995).
Afgaande op deze omschrijving lijken alleen bij ‘exploratory talk’ alle typen samenwerkingsactiviteiten en soorten interactieprocessen aan bod te komen. Wegerif, Mercer en
Dawes (1999) beschrijven een aantal grondregels waaraan voldaan moet worden voordat er
sprake kan zijn van ‘exploratory talk’:
1. alle relevante informatie wordt uitgewisseld;
2. de groep probeert overeenstemming te bereiken;
3. de groep neemt verantwoordelijkheid voor besluiten en acties en ook voor het succes
of falen dat daar het gevolg van kan zijn (en niet een individueel groepslid);
4. redenen worden gegeven worden om beweringen, meningen of suggesties te onderbouwen;
5. uitdagingen / opbouwende kritiek worden geaccepteerd door de groepsleden;
6. alternatieven worden bediscussieerd voordat een besluit wordt genomen;
7. alle groepsleden worden door hun groepsgenoten aangemoedigd om mee te praten
(Wegerif, Mercer & Dawes, 1999; aangevuld met: Mercer, 1995).
Deze grondregels kunnen dienen als sociale normen in een collaboratieve setting om
diepgaande samenwerking te bevorderen die leidt tot gedeelde kennis. De eerste drie regels
gelden zowel voor ‘cumulative talk’ als voor ‘exploratory talk’, de overige regels gelden
alleen voor ‘exploratory talk’ (Wegerif, Mercer & Dawes, 1999). Vergelijkbare indelingen
zijn gemaakt door o.a. Palinscar, Anderson en David (1993) en Webb en Palinscar (1996),
maar die omvatten niet het begrip ‘exploratory talk’ in volle omvang.
Voor de bevordering van samenwerking ter ondersteuning van de individuele kennisconstructie lijken in eerste instantie vooral de grondregels 4 tot en met 7 van belang, omdat
deze het meest lijken op de vier typen samenwerkingsactiviteiten van Dekker en ElshoutMohr. Echter, aannemelijk is dat wanneer de overige grondregels niet worden nageleefd van
diepgaande samenwerking weinig terecht zal komen, omdat ze fungeren als randvoorwaarde om ‘exploratory talk’ mogelijk te maken.
Naast het hanteren van deze grondregels als sociale normen voor samenwerking is het van
belang dat bij het vormgeven van onderwijs nog aan een aantal basale voorwaarden voor
samenwerking wordt voldaan, die in de grondregels niet expliciet tot uitdrukking komen.
Ten eerste is het van belang dat de lerenden een positieve wederzijdse afhankelijkheid
ervaren bij samenwerken. Daarmee wordt bedoeld dat leerlingen een noodzaak ervaren om
met elkaar samen te werken (Kanselaar, Van der Linden & Erkens, 1997). Gedacht kan
worden aan een complexe opdracht waarbij een beroep wordt gedaan op verschillende
soorten expertise die niet iedere afzonderlijke leerling bezit. In het verlengde hiervan is het
nodig dat een lerende zich verantwoordelijk voelt voor een bijdrage aan het groepsproces
om het gemeenschappelijke doel te kunnen bereiken (Slavin, 1995; Johnson, Johnson &
Stanne, 2000). Als een leerling zich onttrekt aan verantwoordelijkheden kan dat leiden tot
meeliftgedrag. Webb (1995) geeft aan dat dit ook een weerslag kan hebben op de rest van
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de groep: uit angst om aangezien te worden voor iemand die het werk voor anderen doet,
gaan ook andere leerlingen zich terugtrekken (het zogenaamde ‘sucker-effect’). Ten derde is
het van belang dat leerlingen zich gelijkwaardig voelen ten opzichte van elkaar. Sociaalaffectieve spanningen als gevolg van statusverschillen kunnen de samenwerking in de weg
staan (zie o.a. Webb, 1995; Webb & Palinscar, 1996). Een manier om de nadelige effecten
van statusverschillen te verkleinen is het invoeren van een werkvorm waarbij eerst
individueel gebrainstormd wordt voordat de groepsdiscussie begint (Palinscar, Anderson &
David, 1993). Ook de zesde grondregel van Wegerif, Mercer en Dawes (1999) – alternatieven worden bediscussieerd voordat een besluit wordt genomen – zou een nivellerend effect
kunnen hebben op de invloed van statusverschillen op de interactie.
Het voorgaande samenvattend kan gesteld worden dat sprake is van kwalitatief goede
samenwerking wanneer aan een aantal basale voorwaarden voor samenwerking is voldaan
(leerlingen ervaren een positieve wederzijdse afhankelijkheid, voelen zich verantwoordelijk
voor het groepsproces en voelen zich gelijkwaardig ten opzichte van elkaar) en wanneer
leerlingen handelen naar de grondregels voor ‘exploratory talk’. In die omstandigheden is te
verwachten dat leerlingen via verschillende typen samenwerkingsactiviteiten en soorten
interactieprocessen komen tot reflectie op de taakinhoud. Met andere woorden: doordat
leerlingen zelf het taakinhoudelijke leerproces gaan structureren wordt het leren onderzoek
doen bevorderd.
2.3.4. Didactische modellen
In deze paragraaf wordt toegewerkt naar de keuze van enkele didactische modellen voor het
bevorderen van de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden. Didactische modellen zijn te
zien als een operationalisering van didactische functies, waarbij didactische functies ook in
onderlinge samenhang aan bod kunnen komen. Zo kan een didactisch model de gewenste
vorm van ‘scaffolding’ door docent of opdracht beschrijven, maar ook de gewenste mate
waarin leerlingen zelf door samenwerking het taakinhoudelijke leerproces structureren. Om
de rol van de docent te kunnen verhelderen is het van belang meer inzicht te krijgen hoe de
structurering van het taakinhoudelijke leerproces en de ondersteuning van de samenwerking
zich tot elkaar dienen te verhouden. Is een hoge score op beide dimensies uit Figuur 2.3
wenselijk, of wordt verondersteld dat een sterke mate van structurering compenseert voor
een geringe ondersteuning van de samenwerking en andersom?
Positionering van didactische modellen op de dimensies van onderwijzen
Net als de didactische functie ‘scaffolding’ zijn ook didactische modellen te positioneren op
de dimensies ‘structurering van het taakinhoudelijke leerproces’ en ‘ondersteuning van de
samenwerking’. De omschrijvingen van ‘scaffolding’ in de vorige paragraaf laten veel
ruimte voor verschillende didactische uitwerkingen. Dat op deze dimensies allerlei posities
mogelijk zijn, wil niet zeggen dat al die didactische uitwerkingen relevant zijn voor de
ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden in het voortgezet onderwijs. Leerlingen in het
voortgezet onderwijs hebben weinig ervaring met (systematisch) onderzoek doen en
onderzoeksmatig denken. Een zeer gesloten leeromgeving waarin leerlingen amper ruimte
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hebben om zelf keuzes te maken ligt dan niet voor de hand (Roth en Roychoudhury, 1993),
evenmin als een zeer open leeromgeving waarin de leerling op zichzelf en op medeleerlingen is teruggeworpen. Volgens Fradd en Lee (1999) hebben leerlingen moeite met het
maken van open onderzoeksopdrachten als de docent daarbij explorerende instructie geeft
in plaats van expliciete instructie, omdat ze de regels niet beheersen voor het meedoen aan
open onderzoeksopdrachten. Volgens Kanselaar, Van Galen, Beemer, Erkens en Gravemeijer (1999) blijkt uit vergelijkend onderzoek dat leerlingen bij complexe probleemoplossingstaken het meest leren van ‘guided reinvention’ (niet te open, niet te gesloten taken),
omdat beide uitersten leiden tot oppervlakkig leren. In de context van leren onderzoek doen
wordt deze conclusie beaamd door Tien en Stacy (1996) in de context van het uitvoeren van
scheikundige onderzoekstaken in het voortgezet onderwijs. Ook Roth en Roychoudhury
(1993) pleiten voor niet te sterke structurering van het leren onderzoek doen. Zij maken
aannemelijk dat de combinatie van authentieke taken en ondersteuning op maat (van docent
en medeleerlingen) bevorderlijk is voor het zelfregulerend handelen in het algemeen. Zij
stellen bovendien dat leerlingen door die combinatie in sterkere mate intrinsiek gemotiveerd
worden dan door het apart oefenen van onderzoeksvaardigheden.
Uit deze literatuurverwijzingen kan de conclusie worden getrokken dat op de dimensie van
structurering van het taakinhoudelijke leerproces (het leren onderzoek doen) een tussenpositie wenselijk is.
Directe instructiemodel voor strategisch handelen en model voor ondersteunende instructie
Veenman (1992) onderscheidt op basis van literatuuronderzoek twee didactische modellen
die allebei een tussenpositie innemen op de dimensie van structurering van het taakinhoudelijke leerproces, waarbij tevens wordt aangegeven in welke mate ondersteuning van de
samenwerking wenselijk is: het directe instructiemodel voor strategisch handelen en het
model voor ondersteunende instructie (zie Figuur 2.4). In het resterende deel van dit
hoofdstuk worden deze didactische modellen uitgewerkt en in een breder perspectief
geplaatst.
De twee modellen zijn ontwikkeld als alternatief voor het ‘schoolse leren’ dat uitgaat van
een taakanalytische opvatting van leren (onderwijzen van deelvaardigheden) en waarin
abstracte kennis los van betekenisvolle contexten wordt geleerd. Het directe instructiemodel
voor uitvoerend handelen is een voorbeeld van het schoolse leren (Veenman, 1992). Omdat
uit onderzoek bleek dat dit directe instructiemodel niet effectief was als het ging om meer
complexe cognitieve vaardigheden, is het directe instructiemodel gaandeweg aangepast. Zo
ontstond het eerste van de twee door Veenman onderscheiden alternatieve modellen: het
directe instructiemodel voor strategisch handelen. Met strategisch handelen wordt een
instructiebenadering bedoeld die gericht is op de ontwikkeling van metacognitieve
vaardigheden ter ondersteuning van het leren. Als voorbeeld voor dit model noemt
Veenman de studies van Duffy en Roehler gericht op het bevorderen van begrijpend lezen
(zie o.a. Duffy & Roehler; 1989). Het tweede alternatieve model wordt ‘ondersteunende
instructie’ genoemd. Daarmee wordt ondersteuning bedoeld in de vorm van modelleren,
coaching, bieden van ondersteuning op maat, ‘fading’ van ondersteuning, stimuleren van
reflectie en articulatie (hardop-denkend onder woorden brengen) (zie toelichting verderop).
Het model van ondersteunende instructie is gebaseerd op het ‘cognitive apprenticeship’57
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model van Collins, Brown en Newman (1989). Het ‘cognitive apprenticeship’-model bouwt
voort op empirisch onderzoek van onder meer Bereiter en Scardamalia (1987) over het
schrijven van teksten, Brown en Palinscar (1989) over begrijpend lezen en Schoenfeld
(1985) over probleemoplossen bij wiskunde.
Figuur 2.4. ‘Effectieve’ didactische modellen vergeleken op twee dimensies (Gebaseerd op:
Veenman, 1992).
Veel taakinhoudelijke structurering

Directe instructiemodel voor
strategisch handelen
(Duffy & Roehler, 1989)

Ondersteunende instructiemodel
(Collins, Brown & Newman,
1989)

Weinig
taakinhoudelijke
structurering
Weinig ondersteuning samenwerking

Veel ondersteuning samenwerking

Overeenkomsten en verschillen tussen de modellen
Met beide modellen wordt beoogd zowel complexe vaardigheden te ontwikkelen als
metacognitieve vaardigheden om het eigen leerproces te reguleren. Inzet van metacognitieve vaardigheden (zoals oriënteren, strategie kiezen, plannen, monitoren en evalueren) stelt
een leerling in staat om meer grip te krijgen op complexe taken (Veenman, 1992). In
vergelijkbare bewoordingen geven andere auteurs aan dat dit ook geldt voor een taak als
onderzoek doen. Om te leren onderzoek doen moeten leerlingen leren aan de hand van aan
onderzoek gerelateerde kwaliteitscriteria zichzelf te monitoren en te reflecteren op hun
onderzoek (Butler & Winne, 1995; White & Frederikson, 1998). Butler en Winne
veronderstellen dat dan een systeem van interne feedback op gang komt dat hen in staat stelt
zelfregulerend te handelen in de taakuitvoering. Het bevorderen van metacognitieve
leeractiviteiten wordt ook wel procesgerichte instructie genoemd, omdat leerlingen daarmee
leer- en denkvaardigheden ontwikkelen waarmee ze zich vakinhoudelijke kennis en
vaardigheden kunnen eigen maken (Bolhuis, 2000). Procesgerichte instructie is de
tegenhanger van productgerichte instructie waarin de nadruk ligt op de (tussentijdse)
uitkomst van het leren en niet op het leerproces zelf. Een eenzijdige nadruk op het
onderzoeksproduct zal weinig bijdragen aan een betere beheersing van onderzoeksvaardigheden omdat een leerling dan niet leert hoe hij/zij onderzoek kan doen (bijvoorbeeld wat
goede strategieën zijn om tot een goede vraagstelling te komen): het versterkt de neiging
van leerlingen om zich te focussen op oplossingen in plaats van op het proces (Andriessen,
Baker & Suthers, 2003). Als productgerichte instructie erin resulteert dat de docent een
goede oplossing weggeeft, bijvoorbeeld door zelf deelvragen aan te reiken bij de hoofdvraag die leerlingen bedacht hebben, dan is het mogelijk dat het effect van procesgerichte
instructie teniet kan worden gedaan, omdat het voor leerlingen dan niet meer noodzakelijk
is een aanpak te kiezen om tot goede deelvragen te komen.
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Niet alleen de doelstellingen maar ook de instructiekenmerken van beide didactische
modellen – aannames ten aanzien van de manier waarop die doelstellingen bereikt kunnen
worden – komen tot op zekere hoogte overeen7.
1. Leerlingen werken in kleine groepen aan gemeenschappelijke taken.
2. Bij deze taken kunnen meerdere antwoorden of oplossingen goed zijn.
3. Gedurende de taakuitvoering vindt een afname in de mate van structurering plaats,
zodat de leerling steeds zelfstandiger de vaardigheden leert uitvoeren (‘fading’).
4. Voorafgaand aan het begeleid oefenen wordt gemodelleerd, waarbij de docent
voordoet hoe hij/zij een complexe taak aanpakt, en hardop-denkend duidelijk maakt
welke afwegingen hij/zij daarbij maakt.
5. De complexe vaardigheden worden in concrete, realistische contexten geleerd
(authenticiteit).
6. De taken worden zo geconstrueerd dat een geheel van vaardigheden in onderlinge
samenhang aan bod komt. Eventueel kunnen in een later stadium meer specifieke
vaardigheden los van hun brede context ontwikkeld worden.
7. Een opbouw in moeilijkheidsgraad van taken kan op verschillende manieren worden
aangebracht: a) door het laten toenemen van de complexiteit van de context van de
taak (bijvoorbeeld door de keuze van onderzoeksonderwerpen); b) door het laten
toenemen van de complexiteit van de vaardigheden zelf (bijvoorbeeld door meer eisen te stellen aan een goed onderzoeksontwerp); c) door het laten toenemen van de
diversiteit van contexten waarin de vaardigheid moet worden toegepast, zodat de
vaardigheden breder inzetbaar worden (bijvoorbeeld door naast sociaal-geografische
onderzoeksonderwerpen ook fysisch-geografische onderwerpen te gebruiken).
Er zijn echter ook enkele belangrijke verschillen in instructiekenmerken tussen beide
didactische modellen.
1. Expliciete uitleg voorafgaand aan taakuitvoering.
Het instructiemodel voor ‘strategisch handelen’ onderscheidt zich van ‘ondersteunende
instructie’ door het element expliciete uitleg voorafgaand aan het onder begeleiding
onderzoek doen. Het gaat daarbij om overdracht van strategische kennis: uitleg over wat de
vaardigheden zijn, en wanneer en waarom ze toe te passen. De aanname is dat expliciete
uitleg vooraf leerlingen net dat beetje houvast geeft dat ze nodig hebben om bij een open
opdracht niet de weg kwijt te raken. Verondersteld wordt dat het geven van expliciete uitleg
tot betere leerresultaten leidt dan alleen ‘modelleren’ voorafgaand aan de taakuitvoering
(een element dat ook terugkomt in het ‘ondersteunende instructie’-model) (Veenman,
1992).
2. Ondersteuning samenwerking vooraf en tijdens de taakuitvoering.
Het ‘ondersteunende instructie’-model onderscheidt zich van ‘strategisch handelen’ door de
aandacht van de docent om de samenwerking tussen leerlingen te bevorderen. Door het
ontbreken van expliciete uitleg zijn leerlingen meer op elkaar aangewezen om de leertaak te
structureren (elkaar te ondersteunen). De aanname is dat leerlingen door te argumenteren en
7

In de literatuur worden deze gemene delers in verschillend jargon omschreven. Dit komt vermoedelijk voort
uit het feit dat de twee modellen uit verschillende tradities zijn voortgekomen.
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te discussiëren gaan articuleren en elkaars ideeën kritisch gaan evalueren en daardoor meer
inzicht verwerven in complexe vaardigheden (Collins, Brown & Newman, 1989; Veenman,
1992). De docent kan voorafgaand aan en tijdens de taakuitvoering de samenwerking
stimuleren en daarmee indirect invloed op het leerproces uitoefenen.
3. De mate waarin structuur geboden wordt tijdens taakuitvoering.
In beide modellen wordt veel tijd ingeruimd voor het onder begeleiding oefenen van de
vaardigheden, waarbij de docent als coach ondersteuning op maat geeft, afgestemd op een
groepje of een individuele leerling. In het model voor ‘strategisch handelen’ lijkt deze
ondersteuning op maat in sterke mate structurerend van aard: de docent geeft tijdens de
taakuitvoering nauwkeurige feedback over de uitvoering van vaardigheden (Duffy &
Roehler, 1989).8 Daarentegen is in het ‘ondersteunende instructie’ model meer sprake van
een symmetrische relatie tussen docent en leerlingen, doordat de docent meer optreed als
coach of bemiddelaar (Bereiter & Scardamalia, 1987; Brown & Palinscar, 1989; Collins,
Brown & Newman, 1989). In dit model kan de feedback weliswaar aanvankelijk ook
structurerend van aard zijn, maar deze is daarna veelal minder structurerend van aard dan in
het model voor strategisch handelen, waardoor de leerling een grotere inbreng heeft in het
onderwijsleerproces (Veenman, 1992).
Combinatie directe instructiemodel voor strategisch handelen en model voor ondersteunende instructie
Een niet eerder genoemde mogelijkheid is de combinatie van een sterke structurering van
het taakinhoudelijke leerproces met veel ondersteuning van de samenwerking: een
combinatie van het directe instructiemodel voor strategisch handelen en het model voor
ondersteunende instructie (te positioneren rechtsboven in Figuur 2.4). Hoewel in de
literatuur weinig aanknopingspunten zijn gevonden voor een dergelijke combinatie, is deze
volgens Hoek (1998) wel degelijk het onderzoeken waard, omdat deze een leeromgeving
nog krachtiger kan maken (in de zin van bevorderlijk voor de individuele kennisconstructie). In één van zijn studies krijgen leerlingen zowel training in het communiceren en het
helpen van elkaar in kleine groepjes (sociale strategieën) als expliciete uitleg in procedures
voor het oplossen van wiskundige problemen (cognitieve strategieën). Vertaald naar de
context van de didactische modellen zou dat betekenen dat zowel een sterke structurering
van het leren onderzoek doen als veel ondersteuning van de samenwerking geboden wordt,
waarbij de docent de aanpak van de taak voorschrijft om leerlingen tot verdere beheersing
van onderzoeksvaardigheden te stimuleren.9
Er zijn echter ook redenen om te twijfelen aan het nut van een combinatie van uitleg vooraf
en begeleiding van de samenwerking. De eerste reden is dat een sterke structurering door de
docent of opdracht van het leren onderzoek doen mogelijk leerlingen er minder toe zet om
8

In het model voor strategisch handelen zijn de docentstrategieën bij de fase van onder begeleiding oefenen
minder sterk uitgewerkt dan in het model voor ondersteunende instructie. Uit het gebruikte jargon bij het eerst
genoemde model, waar onder meer gesproken wordt over ‘corrigeren’ van concepties van de leerling, kan de
conclusie worden getrokken dat hier ondersteuning op maat structurerender opgevat moet worden dan in het
model voor ondersteunende instructie.
9
Het verschil met het ondersteunende instructiemodel is dat daarin de aanpak niet door de docent wordt
voorgeschreven (geen expliciete instructie).
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zelf samen die structurering aan te brengen, omdat de noodzaak om met elkaar samen te
werken vermindert (Duffy & Cunningham, 1996). In dat geval valt te betwijfelen of een
combinatiemodel meerwaarde heeft voor de individuele kennisconstructie boven één van de
twee andere modellen. Een tweede reden is dat uit het empirische onderzoek van Hoek is af
te leiden dat niet alle leerlingen beter af zijn met een combinatiemodel: de groep laag
presterende leerlingen bracht het er slechter vanaf dan de groep hoog presterende leerlingen
in vergelijking met experimenten van Hoek waarin alleen cognitieve óf sociale strategieën
werden geleerd. Volgens Hoek is dit waarschijnlijk het gevolg van de hogere cognitieve
belasting van leerlingen in een combinatiemodel (1998). Een derde, praktische reden om
aan het nut te twijfelen is de praktische uitvoerbaarheid: de tijd ontbreekt docenten wellicht
in het huidige onderwijs om zowel uitleg vooraf als het stimuleren van samenwerking goed
aan te pakken. Het probleem van dit ‘combinatiemodel’ is in het laatste geval niet beperkte
effectiviteit (tegenvallende leeropbrengsten) maar beperkte efficiëntie.
De modellen in de context van onderzoeksvaardigheden
Er zijn aanwijzingen dat onderwijs dat gebaseerd is op de instructiekenmerken van de twee
didactische modellen van Veenman ‘effectief’ is (Bereiter & Scardamalia, 1987; Brown &
Palinscar, 1989; Schoenfeld, 1985; Veenman, 1992; en recentelijk ook: De Jager, 2002).
Dat wil zeggen dat gebleken is dat deze combinatie van instructiekenmerken bijdraagt aan
het verbeteren van leerlingprestaties bij vaardigheden zoals begrijpend lezen en schrijven en
bij wiskundige problemen oplossen. Niet aan te geven is welke van de twee didactische
modellen het meest bijdraagt aan de verbetering van leerprestaties. Dat komt omdat, voor
zover bekend, weinig onderzoek is uitgevoerd waarin het effect van de twee didactische
modellen onderling is vergeleken (met uitzondering van: De Jager, 2002; en tot op zekere
hoogte: Hoek, 1998).
De vraag is of onderwijs gebaseerd op één van deze twee didactische modellen ook effectief
is in het domein van onderzoeksvaardigheden. Onderzoeksvaardigheden zijn andere
vaardigheden dan begrijpend lezen en schrijven. Bovendien is er geen onderzoek waaruit
blijkt dat onderwijs volgens deze modellen bijdraagt aan de beheersing van onderzoeksvaardigheden. Toch is aannemelijk te maken dat de modellen valide kunnen zijn voor het
domein van onderzoeksvaardigheden.
Het eerste argument is al eerder genoemd: in de context van de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden in het voortgezet onderwijs is op de dimensie van structurering van het
taakinhoudelijke leerproces (het leren onderzoek doen) een tussenpositie wenselijk. Beide
modellen van Veenman nemen zo’n tussenpositie in. Een tweede argument is dat in de
vakdidactische literatuur over aardrijkskundig onderzoek doen didactische principes
genoemd worden die verwant zijn aan de instructiekenmerken van de twee didactische
modellen. Bijvoorbeeld Vankan, Nijnatten en Anconé (1999) en Donkers en Gerritsen
(1998) schrijven didactische principes voor zoals ‘fading’, modelleren en ondersteuning op
maat. Een derde argument is dat met beide modellen de ontwikkeling van metacognitieve
vaardigheden beoogd wordt. Metacognitieve vaardigheden stellen een leerling in staat door
reflectie meer grip te krijgen op complexe processen zoals onderzoek doen. Door op
complexe processen te reflecteren (“gebruik ik de juiste strategie om tot een vraagstelling te
komen?”), worden leerlingen in staat gesteld om te leren (“dit is een effectieve strategie”)
en zodoende tot betere beheersing van onderzoeksvaardigheden te komen. Door de inzet
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van metacognitieve vaardigheden kan ook de transfer van onderzoeksvaardigheden
vergemakkelijkt worden van het ene vakinhoudelijke subdomein naar het andere. Het gaat
er om dat de leerling instrumenten in handen heeft om het proces van onderzoek doen ‘al
lerende’ te kunnen aanpassen aan de specifieke context waarin het onderzoek moet worden
uitgevoerd. Leerlingen worden daardoor in staat gesteld om in toenemende mate zelfstandig
onderzoek te doen.
Op basis van deze argumenten is ervoor gekozen de combinatie van instructiekenmerken in
de didactische modellen te gebruiken als theoretische basis voor het empirisch onderzoek.
Onderlinge vergelijking van de effectiviteit van onderwijs gebaseerd op de modellen is
aanbevelenswaardig omdat deze voor zover bekend nauwelijks onderzocht is. Voordat de
didactische modellen geoperationaliseerd kunnen worden, moeten nog wel twee vragen
beantwoord worden. De eerste vraag is hoe de veronderstelde samenhang tussen de
instructiekenmerken van de twee modellen en leerprestaties verklaard kan worden: welk
soort leerprocessen worden door de combinatie van instructiekenmerken opgeroepen?
Kennis over de aard van de te verwachten leerprocessen zou behulpzaam kunnen zijn bij het
construeren van een leeromgeving gebaseerd op de didactische modellen. De tweede vraag
betreft de manier waarop samenwerking ondersteund kan worden, omdat daar bij de
bespreking van het model van ondersteunende instructie tot nu toe nog niet veel over
gezegd is.
De veronderstelde relatie tussen de instructiekenmerken van de twee modellen en
leerprocessen
In paragraaf 2.3 werd geconcludeerd dat instructie en leren niet noodzakelijkerwijs in sterke
mate met elkaar verbonden zijn, verwijzend naar Kanselaar e.a. (2000). Het is daarom niet
mogelijk stellige uitspraken te doen over de aard van de leerprocessen die worden
opgeroepen door onderwijs dat gebaseerd is op de instructiekenmerken van de didactische
modellen. Toch wordt door sommige auteurs een koppeling gelegd tussen de betreffende
instructiekenmerken en leerprocessen. In paragraaf 2.2 werd aangegeven dat leertheoretische opvattingen te typeren zijn op de dimensie individueel leren – sociaal leren. Hieronder
wordt nagegaan of de twee didactische modellen op deze dimensie te plaatsen zijn.
In het directe instructiemodel voor strategisch handelen wordt veel belang gehecht aan een
sterke mate van structurering van het leerproces om leerlingen ‘de juiste kapstokken’ mee te
geven (waarmee ze zelf het taakinhoudelijke leerproces kunnen reguleren). Volgens
Palinscar en Brown (1989) ligt daaraan de opvatting ten grondslag dat kennis moet worden
gereconstrueerd in plaats van dat nieuwe kennis wordt geconstrueerd. Het reconstrueren
van kennis impliceert dat voorgeschreven wordt welke kennis geconstrueerd moet worden.
Het construeren van nieuwe kennis kan betekenen dat een lerende zelf kapstokken ontwerpt
om zijn of haar taakinhoudelijke leerproces mee te kunnen reguleren.
Daarentegen wordt bij het model voor ondersteunende instructie (het ‘cognitive apprenticeship’-model) niet voorgeschreven wat de ideale aanpak is voor een complexe taak of wat
het juiste antwoord is. Het door de expert - de docent - gemodelleerde gedrag is exemplarisch bedoeld en de feedback tijdens de taakuitvoering is niet sterk structurerend van aard.
Daardoor behoudt de leerling veel ruimte om in interactie met de docent en medeleerlingen
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zelf kennis te construeren die helpt om complexe problemen op te lossen. Doordat
leerlingen ervaringen delen met de aanpak van taken, ideeën articuleren en kritisch
evalueren, structureren ze zelf het taakinhoudelijke leerproces (Collins, Brown en Newman,
1989). Leerlingen worden aldus in het onderwijs volgens het model voor ondersteunende
instructie gestimuleerd om in interactie met elkaar het taakinhoudelijke leerproces te
structureren. Dit maakt dat meer sociale leeractiviteiten te verwachten zijn bij leeromgevingen gebaseerd op het model voor ondersteunende instructie dan bij leeromgevingen
gebaseerd op het directe instructiemodel (in die zin dat leerlingen in samenwerking van
elkaar leren).
Toch betwijfelen sommige auteurs of het model voor ondersteunende instructie werkelijk
stimulerend is voor het leren in een sociale context. Volgens Duffy en Cunningham (1996)
staat het samenwerkend leren op gespannen voet met de meester–gezel relatie, waarin de
docent als expert de gezel ondersteunt bij het zich eigen maken van het cognitieve ambacht.
Door de docent als expert een structurerende rol te geven in een leeromgeving, wordt de
lerende de kans ontnomen onder eigen verantwoordelijkheid te leren van zijn of haar
medeleerlingen en van ondersteunende materialen in de omgeving (Duffy & Cunningham,
1996; Lave & Wenger, 1991). De vraag is echter of deze kritiek stand houdt als de docent
zich verre houdt van het voorschrijven van de ideale aanpak of het juiste antwoord en de
docent alleen als expert model staat voor het leren aanpakken van complexe taken, zoals
Collins e.a. (1989) voorstaan. Dan blijft er immers voor de lerende ruimte om in interactie
met de docent en medeleerlingen zelf kennis te construeren die hem/haar helpt om
complexe problemen op te lossen.
Gezien de situatie in deze studie waarin leerlingen nog vrijwel geen ervaring hebben met
het ontwerpen van onderzoek, lijkt een gecombineerde aanpak wenselijk van zowel
structurering van het taakinhoudelijke leerproces als het stimuleren van de samenwerking.
Volgens Hoek (1998) kan een combinatie van het structureren van taakinhoudelijke en
sociale aspecten van leren een leeromgeving krachtiger kan maken (‘krachtig’ in de zin van
bevorderlijk voor de individuele kennisconstructie), en zou een scheiding tussen beide
kunstmatig zijn.
Uit de verschillende interpretaties van de aangehaalde auteurs kan niet geconcludeerd
worden dat het verschil in instructiekenmerken tussen beide modellen zal leiden tot een
verschil in nadruk op individueel leren of op samen leren met medeleerlingen (sociaal
leren). Veel is afhankelijk van hoe de instructiekenmerken geoperationaliseerd worden.
Bijvoorbeeld hoezeer de docent zich als expert opwerpt in het model voor ondersteunende
instructie, en in welke mate de samenwerking daarbij ondersteund wordt (zie hieronder).
Mate van ondersteuning van de samenwerking
Een resterend punt van kritiek op het model voor ondersteunende instructie is dat niet
uitgewerkt wordt hoe het proces van samenwerking kan of moet worden ondersteund.
Brown, Collins en Deguid (1989) geven weliswaar aan dat het belangrijk is de samenwerking te ondersteunen, maar gaan nauwelijks in op de vraag hoe dat te doen, welke rol de
docent daarin heeft en hoe structurerend deze ondersteuning dient te zijn. Wellicht als
gevolg hiervan zijn ook andere auteurs die zich beroepen op het model voor ondersteunende
instructie hier weinig expliciet over (zoals CGTV, 1990; De Jager, 2002; Lave & Wenger,
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1991; Shuell, 1990). Om deze reden wordt in dit onderzoek niet gesproken over de mate
van structurering, zoals bij het leren onderzoek doen, maar over de mate van begeleiding
van de samenwerking.
Het didactische model van White en Frederikson (1998) is een voorbeeld van een
uitwerking van het model voor ondersteunende instructie waarin wel geëxpliciteerd wordt
hoe de samenwerking te ondersteunen.10 Dit model heeft betrekking op het leren onderzoek
doen in de natuurwetenschappen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het doel is
om leerlingen te leren onderzoeksmatig te denken door meerdere onderzoekscycli te
doorlopen. De samenwerking wordt ondersteund door in de eerste plaats leerlingen aan het
begin van de lessenserie expliciete uitleg te geven over criteria aan de hand waarvan
onderzoek kan worden beoordeeld. Twee van de negen criteria hebben betrekking op de
sociale context waarin onderzoek moet worden uitgevoerd: goed communiceren (ideeën
mondeling en schriftelijk duidelijk onder woorden brengen) en als team werken (elkaars
inbreng respecteren en ondersteunen en het werk eerlijk verdelen). Ten tweede evalueren
leerlingen na iedere onderzoekscyclus in hoeverre ze zelf aan deze criteria hebben voldaan.
Om de paar cycli evalueren ze bovendien elkaar (het ene team beoordeelt een ander team).
Tot slot wordt deze ‘peer-assessment’-procedure gevolgd door een plenaire discussie in de
klas waarbij de docent probeert de leerlingen consensus te laten bereiken over de scores op
de verschillende criteria per groepje. Deze procedure is bedoeld om reflectie te stimuleren
op het leren onderzoek doen in brede zin, inclusief de samenwerking.
Het didactische model van White en Frederikson is een goed voorbeeld van de manier
waarop samenwerking ondersteund kan worden. De leeromgeving (in dit geval de opdracht
in plaats van de docent) daagt leerlingen uit om te reflecteren op hun eigen leerproces
vanuit gegeven criteria. Die benadering sluit aan bij de opvatting dat leerlingen moeten
leren werken vanuit bepaalde grondregels van samenwerking (zie paragraaf 2.3.3).
2.3.5. Samenvattende conclusie paragraaf 2.3.
Op basis van de bestudeerde literatuur over het onderwijzen van complexe vaardigheden is
de conclusie getrokken dat het wenselijk is om op de dimensie van structurering van het
taakinhoudelijke leerproces een tussenpositie in te nemen. Veenman (1992) onderscheidt op
basis van literatuuronderzoek twee didactische modellen die allebei een dergelijke
tussenpositie innemen, waarbij tevens wordt aangegeven in welke mate ondersteuning van
de samenwerking wenselijk is: het directe instructiemodel voor strategisch handelen en het
model voor ondersteunende instructie. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de
combinatie van instructiekenmerken binnen elk van beide modellen bijdraagt aan
verbetering van leerprestaties bij verschillende complexe vaardigheden. Er is voor gekozen
de didactische modellen te gebruiken als theoretische basis voor het empirisch onderzoek.
10

Het didactische model van White & Frederikson heeft een groot aantal raakvlakken met het ondersteunende
instructiemodel: de nadruk op meta-cognitie, ‘scaffolding’, ‘fading’ en samenwerking. Weliswaar wordt in dit
model de docent niet als de inhoudelijke expert gezien, maar een vergelijkbare mate van structurering wordt
aangebracht via de opbouw van het lesplan, computersimulaties en andere lesmaterialen. Het meest pregnante
verschil met het ondersteunende instructiemodel is dat leerlingen van meet af aan actief participeren in de
leeromgeving; er is geen fase van modelleren voorafgaand aan de taakuitvoering.
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Op voorhand is echter geen uitspraak te doen over welk didactisch model het meest
bijdraagt aan het leren onderzoek doen. Ook kan niet worden uitgesloten dat een combinatie
van kenmerken van beide modellen het meest effectief is. Dat hier geen uitspraak over
gedaan kan worden, komt in de eerste plaats omdat de bestudeerde literatuur niet specifiek
betrekking heeft op de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden. In de tweede plaats
omdat waarschijnlijk maar weinig onderzoek is uitgevoerd waarin het effect van de twee
didactische modellen onderling is vergeleken (met uitzondering van het onderzoek van De
Jager, 2002; en Hoek, 1998). Daarom wordt het wenselijk geacht onderzoek te doen naar de
effectiviteit van verschillende combinaties van de mate van structurering van het leren
onderzoek doen met de mate van ondersteuning van de samenwerking.
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Hoofdstuk 3. Onderzoeksopzet
De eerste paragraaf van dit hoofdstuk gaat over de vooronderzoeken die zijn uitgevoerd om
de probleemstelling te ontwikkelen en verder aan te scherpen. Met de resultaten uit dit
vooronderzoek in combinatie met de bevindingen uit de literatuurstudie (Hoofdstuk 2)
kunnen cluster 1 en 2 van de onderzoeksvragen worden beantwoord.
In de overige paragrafen van dit hoofdstuk wordt beschreven hoe cluster 3 en 4 van de
onderzoeksvragen onderzoekbaar worden gemaakt. In de tweede paragraaf worden
onderzoeksvraag 4a en 4b verder aangescherpt tot een viertal hypotheses. In de derde
paragraaf wordt het design toegelicht waarmee deze hypotheses statistisch getoetst kunnen
worden en onderzoeksvragen 3 en 4c beantwoord kunnen worden. In de vierde paragraaf
wordt de selectie van docenten en leerlingen toegelicht en de wijze waarop de docenten in
het onderzoek participeerden. In de vijfde paragraaf wordt een overzicht gegeven van de in
kaart gebrachte variabelen, de relaties tussen de variabelen en de gebruikte meetinstrumenten. De zesde paragraaf gaat over een kleinschalig onderzoek naar leeractiviteiten, dat is
uitgevoerd om de eventuele samenhang tussen de begeleiding door de docent en de
beheersing van onderzoeksvaardigheden nader te kunnen verklaren. In de afsluitende
paragraaf van dit hoofdstuk worden het plan uiteengezet voor de analyse van de verzamelde
gegevens.
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3.1. Vooronderzoek
Om het onderzoeksonderwerp van deze studie te verkennen zijn verschillende vooronderzoeken uitgevoerd. Die hadden ten doel om de probleemstelling nader aan te scherpen.
Het eerste vooronderzoek betrof het afnemen en analyseren van open interviews met een
klein aantal docenten en experts werkzaam in onderwijsondersteunende instanties (14 in
totaal). Deze mensen zijn geselecteerd omdat zij een bepaalde expertise hadden op het vlak
van leren onderzoek doen en/of op het vlak van vakdidactiek bij de gammavakken. Aan de
hand van een ‘topiclist’ is hen gevraagd: 1) wat ze verstaan onder onderzoeksvaardigheden;
2) welke onderzoeksvaardigheden in het tweede fase curriculum prioriteit moeten hebben
en waarom; 3) in hoeverre onderzoeksvaardigheden vakspecifiek zijn; 4) hoe onderzoeksvaardigheden ontwikkeld moeten worden (kenmerken opdrachten, opbouw in moeilijkheidsgraad; kenmerken begeleiding). Over de resultaten van dit vooronderzoek wordt niet
gerapporteerd in deze studie.
Het tweede vooronderzoek betrof een enquête met voorgestructureerde vragen, afgenomen
bij een steekproef van docenten aardrijkskunde en geschiedenis die lesgeven in de tweede
fase. Deze enquête had een tweeledig doel: 1. het inventariseren van kenmerken en
opvattingen van docenten in relatie tot de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden in de
tweede fase; 2. het werven van docenten voor de andere onderdelen van het onderzoek. In
Tabel 5.1.1. in Bijlage hoofdstuk 5 zijn de onderwerpen van de items uit de vragenlijst
weergegeven. In paragraaf 5.1 wordt over enkele opvallende bevindingen uit dit vooronderzoek gerapporteerd.
In een later stadium is nog een ander type vooronderzoek uitgevoerd: onderzoek ter
ondersteuning van de constructie van meetinstrumenten en onderwijsmateriaal. Over het
daarbij doorlopen ontwerpproces wordt gerapporteerd in paragraaf 4.2.
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3.2. Hypotheses
In Hoofdstuk 1 is de probleemstelling uiteengelegd in een aantal onderzoeksvragen. Met het
theoretisch kader in het achterhoofd kunnen twee onderzoeksvragen verder worden
aangescherpt: 4a, over de relatie tussen de mate van structurering van het leren onderzoek
doen en de toename in de beheersing van onderzoeksvaardigheden, en: 4b, over de relatie
tussen de begeleiding van de samenwerking tussen leerlingen en de toename in de
beheersing van onderzoeksvaardigheden. Deze onderzoeksvragen zijn op basis van
theoretische veronderstellingen nader uit te werken in vier onderzoekshypotheses (zie
hieronder). Met deze hypotheses kan de uitwerking van cruciale kenmerken van de
didactische modellen zoals beschreven door Collins, Brown en Newman (1989), Duffy en
Roehler (1989) en Veenman (1992) op de leerprestaties statistisch worden getoetst.
De eerste twee hypotheses gaan over de samenhang tussen onderzoeksvaardigheden en de
componenten van procesgerichte instructie afzonderlijk. De te toetsen veronderstelling is
dat het begeleiden vanuit het directe instructiemodel voor strategisch handelen of het model
voor ondersteunende instructie effectiever is dan het begeleiden zonder nadruk op
procesgerichte instructie. Met ‘procesgerichte instructie’ wordt zowel structurering van het
leren onderzoek doen bedoeld als begeleiding van de samenwerking door de docent
voorafgaand aan en tijdens de taakuitvoering.
De derde hypothese gaat over het effect van begeleiding van het leren onderzoek doen door
de docent, in het geval een geleidelijke afname in de mate van structurering plaats vindt. De
veronderstelling is dat een geleidelijke afname in de structurering bij een praktische
opdracht ten opzichte van de daaraan voorafgaande opdracht leerlingen stimuleert hun eigen
leerproces te structureren, waardoor ze tot een betere beheersing van onderzoeksvaardigheden komen. Met ‘afname van structurering van het leren onderzoek doen’ wordt minder
frequent gebruik bedoeld van sterk structurerende begeleidingsstrategieën in combinatie
met een hoger frequent gebruik van zwak structurerende begeleidingsstrategieën. Het gaat
dus niet om een afname van de totale frequentie waarmee begeleidingsstrategieën worden
ingezet.
De vierde hypothese gaat over het effect van begeleiding van de samenwerking op de
kwaliteit van die samenwerking. Het statistisch toetsen van deze hypothese kan een nadere
verklaring bieden voor de veronderstelde relatie binnen vraag 4b tussen begeleiding van de
samenwerking en beheersing van aardrijkskundige onderzoeksvaardigheden. De aanname in
het ondersteunende instructiemodel is dat naarmate leerlingen beter met elkaar samenwerken, zij tot meer metacognitieve leeractiviteiten komen ten aanzien van het ontwerpen van
onderzoek, hetgeen een toename in de beheersing van onderzoeksvaardigheden ten gevolge
kan hebben. Als de begeleiding van de samenwerking geen verbetering van de kwaliteit van
de samenwerking ten gevolge heeft, is het onwaarschijnlijk dat betere leerprestaties van
leerlingen op onderzoeksvaardigheden zijn toe te schrijven aan ondersteuning van de
samenwerking (conform de tweede hypothese).
‘Aandacht voor de samenwerking’ wordt hier opgevat als het geven van instructie over de
grondregels van samenwerking voorafgaand aan de taakuitvoering en het ondersteunen van
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de toepassing van die grondregels tijdens de taakuitvoering (verg. White & Frederikson,
1998).
De hypotheses luiden als volgt.
1.
Effectiviteit procesgerichte instructie: hoe meer structurering van het leren onderzoek doen wordt aangebracht door de docent voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van een praktische opdracht, des te beter wordt de beheersing van vaardigheden voor het ontwerpen van aardrijkskundig onderzoek van leerlingen.
2.
Effectiviteit procesgerichte instructie: hoe meer begeleiding van de samenwerking
wordt gegeven door de docent voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van een
praktische opdracht, des te beter wordt de beheersing van vaardigheden voor het
ontwerpen van aardrijkskundig onderzoek van leerlingen.
3.
Effectiviteit van ‘fading’ van de structurering van het leren onderzoek doen: indien
bij opeenvolgende praktische opdrachten sprake is van een geleidelijke afname van
de structurering van het leren onderzoek doen tijdens de taakuitvoering (‘fading’),
zal dit leiden tot een grotere toename in de beheersing van vaardigheden voor het
ontwerpen van aardrijkskundig onderzoek van leerlingen dan wanneer geen sprake
is van ‘fading’.
4.
Kwaliteit van de samenwerking in relatie tot de mate van begeleiding van de
samenwerking: hoe meer begeleiding wordt gegeven door docenten, die gericht is
op de samenwerking voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van een praktische
opdracht, des te beter wordt de kwaliteit van de samenwerking tussen leerlingen.
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3.3. Design
Condities
De aan het onderzoek deelnemende docenten worden met hun vwo-leerlingen vanaf het
vierde jaar gedurende 1,5 jaar gevolgd bij het maken van praktische opdrachten. In deze
periode werken leerlingen in groepjes van 3 á 4 aan twee praktische opdrachten. Dit zijn
onderzoeksopdrachten met ieder een omvang van 10 uur, uitgesmeerd over circa acht
weken, waarin 6 lesuren beschikbaar zijn voor begeleiding.
De docenten worden verdeeld over vier condities: drie quasi-experimentele condities en een
controle conditie. Alle docenten werken met dezelfde onderzoeksopdrachten. Conform de
kenmerken van de didactische modellen van Collins, Brown en Newman (1989), Duffy en
Roehler (1989) en Veenman (1992) hebben deze opdrachten betrekking op authentieke
contexten en komen alle onderzoeksvaardigheden als een betekenisvol geheel aan bod. De
condities verschillen onderling alleen in de mate waarin verschillende aspecten van
begeleidingsgedrag worden benadrukt. In Figuur 3.1 worden alle condities getypeerd op de
onderstaande vijf componenten van begeleidingsgedrag.
1. expliciete uitleg geven over het leren onderzoek doen voorafgaand aan de taakuitvoering;
2. het leren onderzoek doen modelleren voorafgaand aan de taakuitvoering;
3. ‘ondersteuning op maat’ bieden ten aanzien van het leren onderzoek doen tijdens de
taakuitvoering;
4. expliciete uitleg geven over hoe je tot goede samenwerking kunt komen voorafgaand aan de taakuitvoering;
5. 'ondersteuning op maat' bieden ten aanzien van de samenwerking tijdens de taakuitvoering.
Deze componenten zijn afgeleid uit Figuur 2.4. Ze zijn te beschouwen als dimensies omdat
per conditie kan verschillen in welke mate sprake is van bepaald gedrag. De componenten 1
t/m 3 hebben betrekking op de structurering van het leren onderzoek doen. Drie belangrijke
instructiekenmerken van de didactische modellen komen hierin terug: het wel of niet geven
van expliciete uitleg, het modelleren en het bieden van ondersteuning op maat. Dit laatste is
een operationalisatie van het concept ‘scaffolding’. De componenten 4 en 5 komen voort uit
de verschillen tussen de didactische modellen in aandacht voor de sociale context.
Figuur 3.1 is in drie opzichten een simplificatie van de te onderzoeken werkelijkheid. Ten
eerste geeft het één aspect van de begeleidingsmodellen niet weer: het gegeven dat door de
tijd heen ook binnen iedere experimentele conditie een verschuiving in de begeleiding
optreedt (‘fading’). Tijdens de eerste praktische opdracht wordt idealiter de basis gelegd
voor de leerlingen om de volgende keer meer zelf het proces van leren onderzoek doen te
structureren. De mate van structurering van het leren onderzoek doen is daarom bij de
tweede praktische opdracht minder dan bij de eerste opdracht.
Ten tweede is in Figuur 3.1 niet zichtbaar welke verschillen zich zullen voordoen tussen
docenten bínnen iedere conditie. Naast tussengroepsvariantie zal zich ook binnengroepsva-
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riantie voordoen. Iedere docent heeft immers een eigen stijl en kan in meer of mindere mate
erin slagen om volgens het afgesproken begeleidingsmodel leerlingen te begeleiden.
Tot slot geeft Figuur 3.1 een te ideaal beeld omdat docenten in de controle conditie
‘spontaan’ elementen van het begeleidingsgedrag kunnen vertonen dat beoogd wordt in de
experimentele condities. De aanname is dat docenten in de controle conditie nauwelijks
procesgerichte instructie geven, omdat veel docenten in de praktijk meer geneigd zijn
productgerichte instructie te geven, en weinig ervaring hebben met het geven van
procesgerichte begeleiding.11 Zelfs als deze aanname in algemene zin terecht mocht blijken,
dan nog zullen er tussen docenten in de praktijk aanzienlijke verschillen zijn in de mate
waarin zij spontaan elementen van procesgerichte instructie toepassen.
Figuur 3.1. Verschillen tussen de condities op hoofdlijnen.
Componenten van begeleidingsgedrag:

Experimentele
condities:
Directe
instructie

Structurering van
het leren
onderzoek doen
door de docent
Begeleiding van
de samenwerking
door de docent

Expliciete uitleg
vooraf

X

Modelleren vooraf

X

Ondersteuning op
maat

X

Ondersteunende
instructie

Controleconditie:
Combinatie
X

X
12

X

x

X

Expliciete uitleg
vooraf

X

X

Ondersteuning op
maat

X

X

Verwachtingen
Redenerend vanuit de hypotheses en vanuit de aangebrachte verschillen tussen de condities
worden de volgende verschillen verwacht in leerprestaties.
1/2. Effectiviteit procesgerichte instructie: de toename in de beheersing van onderzoeksvaardigheden is bij de experimentele condities groter dan bij de controle conditie.
3. Effectiviteit van structurering van het leren onderzoek doen bij ‘fading’: de beheersing
van onderzoeksvaardigheden bij de experimentele condities is meer toegenomen dan bij de
11

Deze vooronderstelling ten aanzien van de gangbare praktijk is terug te voeren op vooronderzoek. Uit open
interviews met een beperkt aantal docenten en onderwijsondersteuners komt het beeld naar voren dat veel
docenten ófwel het leerproces dichttimmeren door sterk structurerende begeleiding te geven bij sterk
gestructureerde opdrachten, ófwel het leerproces heel open laten door leerlingen alleen feedback te geven op
de onderzoeksproducten in combinatie met weinig gestructureerde opdrachten.
12
In Figuur 3.1 is een verschil zichtbaar in de tekengrootte van 'X' bij de ondersteunende instructiegroep.
Daarmee wordt bedoeld dat de geboden ondersteuning op maat bij het leren onderzoek doen in de
ondersteunende instructiegroep minder structurerend van aard is dan in de directe instructiegroep en de
combinatiegroep.
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controle conditie bij vergelijking van resultaten bij de tweede praktische opdracht met die
van de eerste opdracht.
4. Kwaliteit samenwerking in relatie tot de mate van begeleiding van de samenwerking: de
kwaliteit van de samenwerking bij de ondersteunende instructieconditie en combinatieconditie is beter dan bij de directe instructieconditie en de controle conditie bij iedere
praktische opdracht afzonderlijk.
Soort onderzoek
Het onderzoek is te typeren als een quasi-experiment. Er wordt gewerkt met een experimenteel design: vier condities met twee opeenvolgende experimentele interventies met ieder een
voor- en nameting. Omdat het onderzoek in een ‘natuurlijke setting’ wordt uitgevoerd, is
het echter niet mogelijk alle andere beïnvloedende factoren naast de experimentele
interventie zelf onder controle te houden (Cook & Campbell, 1979).
Te verwachten valt dat zowel variatie zal optreden bij de implementatie van de begeleidingsmodellen (de wijze van begeleiden van leerlingen binnen een conditie) als bij de
overige factoren die gerandomiseerd of constant gehouden moeten worden (bijvoorbeeld de
schoolcontext). Dit doet afbreuk aan de interne geldigheid van het onderzoek, omdat
dergelijke vormen van variatie het leggen van een oorzaak-gevolg relatie tussen begeleidingsgedrag en leerprestaties bemoeilijken. Toch hoeft enige variatie binnen de condities in
begeleidingsgedrag en contextfactoren niet alleen maar nadelig te zijn, omdat variatie de
externe validiteit ten goede kan komen. Zo kan bijvoorbeeld meer inzicht worden verkregen
in de manier waarop factoren op elkaar inwerken in een reële onderwijssituatie (Cook &
Campbell, 1979; Cronbach, 1982). Evenwel is het zaak de aanwezige variatie zo goed
mogelijk in kaart te brengen zodat deze als co-variaat in analyses meegenomen kan worden.
In het gekozen design wordt ervan uitgegaan dat het mogelijk is docenten in kort tijdsbestek
te trainen om conform de begeleidingsmodellen leerlingen te begeleiden bij de gegeven
onderzoeksopdrachten. Het is echter niet uitgesloten dat docenten er niet in slagen alle
aspecten van de begeleidingsmodellen in voldoende mate in praktijk te brengen. Hoewel
enige variatie in de implementatie niet bezwaarlijk is, moeten de verschillen in begeleidingsgedrag niet zo groot worden dat de variatie binnen een conditie groter is dan de
variatie tussen de condities. De kans is dan klein om nog betekenisvolle significante
verschillen te vinden tussen condities. Toch kwam een dergelijke grote variatie in het
verleden in onderwijsonderzoek vaak voor (Stokking, 1981).
Omdat de kans aanwezig is dat een dergelijke situatie zich voordoet, is het aanbevelenswaardig in het onderzoek de onafhankelijke variabele te meten. Dat biedt de mogelijkheid
om bij (te) grote variatie binnen condities de implementatie van de begeleidingsmodellen te
beschouwen als kwantitatieve variabele van interval meetniveau, om op die manier na te
gaan wat het effect is van (subtiele) verschillen in de wijze van begeleiden op de leerprestaties. In het geval dat zich te grote verschillen in begeleidingsgedrag voordoen binnen een
conditie, wordt het experimentele design losgelaten en worden alle docenten op de
dimensies van Figuur 3.1 ingeschaald. Ze zijn dan niet meer vast gegroepeerd in condities,
maar worden op íedere dimensie van begeleidingsgedrag voor íeder subgroepje dat ze
begeleid hebben verschillend ingeschaald, afhankelijk van de mate waarin ze bepaald
begeleidingsgedrag vertoond hebben.
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Een dergelijk correlationeel ofwel regressie-analytisch design heeft twee nadelen in
vergelijking met een quasi-experimentele design. Ten eerste wordt het interpreteren van
eventuele samenhang tussen begeleidingsgedrag en leerlingprestaties in causale termen
moeilijker. Binnen een experimenteel design kunnen bepaalde contextfactoren constant
gehouden worden of kunnen door randomisatie verschillen op die contextfactoren tegen
elkaar wegvallen. Binnen een regressie-analytisch design kunnen contextfactoren
(toevalligerwijs) meevariëren met begeleidingsgedrag waardoor het moeilijker wordt om te
bepalen waaraan een samenhang met leerprestaties toegeschreven moet worden. Begeleidingsgedrag is dan geen onafhankelijke variabele meer. Daardoor kunnen veronderstellingen op theoretisch niveau in strikte zin niet getoetst worden. Het is dan nog wel mogelijk
om op meetniveau de gevonden samenhangen tussen variabelen van exploratieve interpretaties te voorzien. Deze zouden vervolgens in vervolgonderzoek met een experimenteel
design getoetst kunnen worden.
Een tweede nadeel van het loslaten van het quasi-experimentele design is dat de probleemstelling moeilijk te beantwoorden is. De probleemstelling draait om een interactie-effect van
de structurering van het leren onderzoek doen en de begeleiding van de samenwerking op
de beheersing van onderzoeksvaardigheden. Het onderzoeken van een interactie-effect aan
de hand van een regressie-analytisch design is lastig.
Een voordeel van een regressie-analytisch design is dat de variatie in het begeleidingsgedrag meer kan worden uitgebuit. Subtiele (niet te voorziene) verschillen in begeleidingsgedrag worden zichtbaar die anders binnen de condities aan het zicht onttrokken zouden
blijven (Light & Smith, 1970). Omdat het begeleidingsgedrag per groepje leerlingen
verschilt kan het hanteren van een regressie-analytisch design ertoe leiden dat een groter
percentage van de variantie in de leerprestaties gerelateerd kan worden aan begeleidingsgedrag van de docent.
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3.4. Onderzoekseenheden
De docenten die aan het onderzoeksproject deelnemen hebben gereageerd op een brief met
het verzoek om aan het onderzoek deel te nemen. De brief is samen met een kleine enquête
naar circa 200 docenten aardrijkskunde in Nederland gestuurd (met uitzondering van
Drenthe, Friesland, Groningen, Limburg en Zeeland). Het aantal teruggestuurde enquêtes
was 35. Onder die teruggestuurde enquêtes waren vijftien docenten die aangaven mee te
willen werken aan het onderzoeksproject. Drie andere docenten zijn bij het onderzoeksproject betrokken geraakt via het scholennetwerk geografie van Universiteit Utrecht.
Aan het gehele onderzoeksproject nemen dertien aardrijkskunde docenten deel van
verschillende scholen in de wijde omgeving van de randstad. Twee docenten hebben enkel
meegewerkt aan de ontwikkeling van de praktische opdrachten. De overige docenten
participeerden in het experiment, ieder met een klas van 15 tot 25 leerlingen.13 In Figuur 3.2
wordt weergegeven hoe deze docenten over de condities verdeeld waren.
De vraag is of deze selectie van docenten representatief is voor de populatie die in de
probleemstelling genoemd is: alle aardrijkskunde docenten die lesgeven in de bovenbouw
van het vwo in Nederland. Twijfel daaromtrent wordt ingegeven doordat in de selectie van
scholen de randstad oververtegenwoordigd is. Bovendien hebben de betreffende docenten
uit deze scholen zich vrijwillig aangemeld, hetgeen zou kunnen betekenen dat zij extra
gemotiveerd of extra kundig zijn. Om na te kunnen gaan of de selectie van docenten
inderdaad een vertekend beeld kan geven, is aan de hand van de genoemde enquête
nagegaan of de achtergrondkenmerken en opvattingen van deze docenten significant
verschillen van docenten die zich niet hebben aangemeld voor het onderzoek. In Hoofdstuk
5 wordt over de uitkomst hiervan gerapporteerd.

13

Twee docenten hebben tussen de eerste en tweede praktische opdracht met een collega van klas gewisseld
die bij de eerste praktische opdracht niet in het onderzoek participeerde. Er is voor gekozen met dezelfde
klassen als bij de eerste opdracht verder te werken (dus met twee nieuwe docenten) om de ontwikkeling van
onderzoeksvaardigheden bij die leerlingen te kunnen blijven volgen.
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Figuur 3.2. Aantal scholen, docenten en leerlingen per conditie.
Experimentele condities

Controleconditie

Totaal

Directe
instructie

Ondersteunende
instructie

Combinatie

Aantal scholen

3

2

1

3

8

Aantal docenten

3

2

1

3

9

Aantal klassen

4

2

1

3

10

Totaal aantal
leerlingen

60

53

18

56 (26 bij
p.o.1)

187 (157 bij
p.o.1)14

Aantal leerlingen
per klas

17-13-10-2115

24-29

18

8-20-28

Participatie docenten
De deelnemende docenten participeerden in het onderzoek door voorafgaand aan de
uitvoering van het quasi experiment een aantal scholingsbijeenkomsten bij te wonen, door
mee te helpen met de ontwikkeling van onderwijsmaterialen en door het experiment in één
van hun klassen ten uitvoer te brengen.
Na een individueel eerste kennismakingsgesprek met alle docenten volgde een opstartbijeenkomst voor de hele groep. De bedoeling daarvan was om consensus te bereiken over
doelen, criteria waaraan goed onderzoek moet voldoen en onderzoeksonderwerpen. Daarna
ontwikkelden enkele docenten in nauwe samenwerking met de onderzoeker de onderzoeksopdrachten en de onderzoekstoetsen. Deze werden op kleine schaal uitgeprobeerd in enkele
klassen.
In de tweede gezamenlijke bijeenkomst werden de conceptversies van het onderwijsmateriaal geëvalueerd. Docenten hebben toen met meerderheid van stemmen gekozen voor de
praktische opdrachten waar ze mee wilden werken. In dezelfde bijeenkomst zijn de
begeleidingsmodellen op hoofdlijnen geïntroduceerd, voor zover de kenmerken daarvan
tussen de experimentele condities overeenkwamen. Principes als ‘modelleren’ werden
toegelicht en bediscussieerd. Na deze bijeenkomst werden de docenten ingedeeld in de
experimentele condities.
Bij de indeling van docenten in de experimentele condities is zoveel mogelijk rekening
gehouden met de eigen voorkeur van de docenten. Er was dus geen sprake van at random
toewijzing. De belangrijkste reden om hiervan af te zien is dat aansluiting werd beoogd bij
de reeds aanwezige expertise van de docent, omdat intensieve training van de docenten te
kostbaar werd geacht en daar te weinig animo voor was. Bovendien werd verondersteld dat
het maken van een eigen keuze een motiverende uitwerking zou hebben op docenten.

14
15

Met de afkorting ‘p.o.’ in figuren en tabellen wordt ‘praktische opdracht’ bedoeld.
De laatste twee genoemde aantallen horen bij dezelfde docent.
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De derde bijeenkomst voor de start van het experiment vond plaats in subgroepjes,
ingedeeld naar experimentele conditie. In deze bijeenkomst werden de details van de
begeleidingsmodellen besproken en bediscussieerd aan de hand van vooraf geconstrueerde
voorbeelden (verschillend al naar gelang de conditie). De docenten kregen het betreffende
begeleidingsmodel inclusief de besproken voorbeelden op papier mee.
Tijdens de uitvoering van het eerste deel van het experiment – de eerste praktische opdracht
– hielden docenten een ‘checklist’ bij, als hulpmiddel om het begeleidingsmodel op de
juiste manier te gebruiken. Op de checklist vulden docenten tijdens of direct na iedere
begeleidingsles in welke begeleidingsstrategieën de docent per groepje leerlingen had
gebruikt. De veronderstelling was dat het invullen het makkelijker maakt om te onthouden
welke mate van structurering bij welk groepje is toegepast. Tevens zou het kunnen
aanzetten tot reflectie op de gebruikte begeleidingsstrategieën.
De laatste bijeenkomst voor de docenten vond plaats tussen de eerste en tweede praktische
opdracht in. Deze bijeenkomst had ten doel te leren werken met de nieuwe onderzoeksopdracht en met de veranderingen in het begeleidingsmodel ten opzichte van de eerste
onderzoeksopdracht.
De docenten die participeerden in de controle conditie zijn niet bij deze scholingsbijeenkomsten betrokken geweest. Zij zijn pas in een later stadium door de onderzoeker benaderd
om aan de controle conditie mee te doen. Door middel van een aantal individuele gesprekken met de onderzoeker zijn zij bekend geraakt met de criteria waaraan goed onderzoek
moet voldoen, de onderzoeksonderwerpen, de toetsen en de onderzoeksopdrachten. Zij
wisten niet van het bestaan van de begeleidingsmodellen en de bijbehorende experimentele
condities.
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3.5. Overzicht variabelen en instrumentarium
Alle gemeten variabelen staan weergegeven in Figuur 3.3. Met pijlen is aangegeven welke
relaties tussen variabelen zijn onderzocht. Hieronder wordt per cel beschreven hoe de
variabelen zijn gemeten. In Hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de constructie van de
instrumenten en de kwaliteit daarvan.
Figuur 3.3. Variabelen en te onderzoeken relaties.

1. Context

2. Leeromgeving

Schoolniveau
- type school
(signatuur,
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verloop lessen)
- leservaring
docent
- ervaring van
docent met
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praktische
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onderzoek en
samenwerking
- achtergrond
kenmerken
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→
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→
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1. Leerprestaties (cellen 4 en 5)
De beheersing door leerlingen van vaardigheden voor het ontwerpen van aardrijkskundig
onderzoek is gemeten via de beoordeling van onderzoekstoetsen (voor- en natoetsen) en de
beoordeling van de praktische opdrachten door de docenten.
Voorafgaand en na afloop van beide praktische opdrachten is een schriftelijke onderzoekstoets afgenomen. Deze toets is geïnspireerd op een proto-type onderzoekstoets ontwikkeld
door het Cito (Groen, Kerkhof, Smeets & de Roo, 1996). In deze toetsvorm worden de
voordelen van ‘hands-on’ en ‘hands-off’ toetsvormen (Shavelson, Baxter & Gao, 1993;
Straetmans, 1998) zoveel mogelijk gecombineerd:
- Vergeleken met ‘hands-on’ toetsvormen levert het inzetten van schriftelijke onderzoekstoetsen een tijdsbesparing op.16 De onderzoekstoets bestaat uit een serie halfgestructureerde opdrachten die de gehele ontwerpfase van onderzoek doen omvatten, en die achter het bureau in twee lesuren te maken zijn (mits thuis enige voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd).
- De toets maakt standaardisatie mogelijk: de betreffende onderzoeksvaardigheden
zijn te toetsen binnen een klaslokaalsetting in circa twee lesuren; iedere leerling
maakt individueel dezelfde opdracht; leerlingen worden beoordeeld door getrainde
beoordelaars aan de hand van gedetailleerde scoringsvoorschriften, waarbij een voldoende mate van overeenstemming tussen beoordelaars gerealiseerd kan worden.
- De taken hebben een redelijk authentiek gehalte, waarbij een betekenisvol geheel
van vaardigheden aan bod komt: de ontwerpfase van onderzoek wordt volledig
doorlopen aan de hand van een open beschrijving van mogelijke onderzoeksthematieken. Anders dan bij ‘hands-off’ toetsvormen gaat het hier om ontwerptaken waarbij de leerling iets moet creëren, en niet alleen een gegeven onderzoekssituatie moet
evalueren of losse voorgestructureerde vragen moet beantwoorden.
Tegenover deze voordelen staat als nadeel dat de mogelijkheden om meerdere metingen per
toetsmoment uit te voeren beperkt zijn, en daarmee ook de generaliseerbaarheid.
De tweede manier waarop de beheersing van onderzoeksvaardigheden is gemeten is aan de
hand van de beoordeling van de praktische opdrachten. Die zijn beoordeeld door de
docenten met behulp van een gestandaardiseerd beoordelingsmodel. Dit beoordelingsmodel
is een vereenvoudigde variant van de scoringsvoorschriften bij de onderzoekstoetsen.
2. Het handelen van de docent (cel 2)
Om het begeleidingsgedrag van de docent te meten is gebruik gemaakt van door leerlingen
in te vullen voorgestructureerde vragenlijsten. Het betreft de componenten van begeleidingsgedrag die genoemd zijn in Figuur 3.1. Bij beide praktische opdrachten is zowel een
vragenlijst afgenomen na inlevering van het onderzoeksontwerp als na inlevering van het

16

De tijdsbesparing ontstaat vooral doordat leerlingen minder tijd kwijt zijn met oriëntatie op informatiebronnen en omdat ze minder snel vastlopen, aangezien bij iedere volgende stap de voorafgaande onderzoeksstappen ‘gegeven’ zijn.
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eindverslag. De items hadden betrekking op aspecten van het begeleidingsgedrag zoals
genoemd in Figuur 3.1.
3. Activiteiten leerlingen (cel 3)
Per praktische opdracht is gemeten wat de kwaliteit van de samenwerking is en hoeveel tijd
de leerlingen binnen en buiten de les hebben besteed aan het ontwerpen van onderzoek. De
kwaliteit van de samenwerking van leerlingen in de subgroepjes is gemeten aan de hand van
voorgestructureerde items in dezelfde vragenlijsten als vermeld bij het vorige punt. Vier
clusters van items worden daarin onderscheiden: 1. de mate waarin de groepsleden
gezamenlijk beslissingen nemen; 2. de mate waarin alle groepsleden goed meewerken; 3. de
tevredenheid over de groepssamenstelling; 4. de mate waarin groepsleden de grondregels
voor goede samenwerking toepassen.
4. Overige beïnvloedende factoren (cel 1)
De overige beïnvloedende factoren zijn: beginkennis en ervaring van leerlingen, in hoeverre
de lessen ordelijk verliepen, achtergrondkenmerken van leerlingen en docenten en
schoolkenmerken. Deze variabelen zijn gemeten met behulp van de eerder genoemde
leerlingvragenlijsten en een vragenlijst voor de docent. Variabelen die onder deze noemer
vallen zijn niet uitgebreid geoperationaliseerd: per variabele zijn slechts één of enkele items
in de vragenlijsten opgenomen.
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3.6. Deelonderzoek leeractiviteiten
In het hiervoor beschreven quasi-experiment is een deelstudie ingebed naar de relatie tussen
de begeleiding door de docent en de leeractiviteiten van leerlingen. Deze deelstudie is
uitgevoerd in het kader van een afstudeeronderzoek (Van Wankum, 2004). Resultaten van
de deelstudie kunnen nader inzicht verschaffen in de wijze waarop de begeleiding door de
docent en de beheersing van onderzoeksvaardigheden met elkaar samenhangen. De
theoretische veronderstelling in het quasi-experiment is dat procesgerichte instructie
(structurering van het leren onderzoek doen en begeleiding van de samenwerking)
leerlingen aanzet tot metacognitieve leeractiviteiten die bevorderlijk worden geacht voor het
leren onderzoek doen. Hoewel het voor het beantwoorden van de probleemstelling van het
quasi-experiment niet strikt noodzakelijk is de relatie met leeractiviteiten te onderzoeken,
kan deze deelstudie gegevens opleveren waarmee een eventuele samenhang tussen de
begeleiding door de docent en de beheersing van onderzoeksvaardigheden nader verklaard
kan worden.
De onderzoeksvraag in de deelstudie luidt: “In hoeverre heeft de mate waarin de docent
procesgerichte instructie geeft invloed op de mate waarin leerlingen metacognitieve
leeractiviteiten ontplooien bij het ontwerpen van onderzoek in het kader van een praktische
opdracht bij aardrijkskunde?”
De leeractiviteiten van de leerlingen worden geobserveerd bij het samenwerken aan de
voorbereidende onderzoeksfase van de eerste praktische opdracht. Daartoe is een observatie-instrument ontwikkeld waarmee een externe beoordelaar aan de hand van videoopnames uit de interactie tussen leerlingen kan afleiden welke leeractiviteiten zich
voordoen. Vanwege de intensieve aard van het verzamelen, verwerken en analyseren van de
data, is het aantal te onderzoeken subgroepjes beperkt tot zeven. Deze subgroepjes zijn
verspreid over vier docenten. Het deelonderzoek is ingebed in het eerder beschreven quasiexperiment. De docenten waren verspreid over de bijbehorende condities. Twee van de
docenten behoren tot de controle conditie en twee tot de experimentele condities (de directe
instructieconditie en de combinatieconditie). Uit de totale groep van negen docenten zijn
deze vier geselecteerd vanwege de periode waarin zij de praktische opdracht wilden laten
maken. Deze valt samen met de periode waarin de data verzameld moest worden ten
behoeve van het afstudeeronderzoek. De vier docenten hebben geen andere instructies
gekregen dan overige docenten die aan het quasi-experiment deelnemen, maar niet deel
uitmaken van het deelonderzoek. De experimentele interventies in dit deelonderzoek (lees:
het onderwijs vanuit de begeleidingsmodellen) wijken niet af van de experimentele
interventies bij de leerlingen die niet bij het deelonderzoek betrokken zijn. Afgezien van de
aanwezigheid van camera’s en microfoons in de klas zijn de omstandigheden in de klas
gelijk.
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3.7. Analyseplan
Ten behoeve van de analyses van alle met het quasi-experiment verzamelde gegevens is
onderscheid gemaakt in vier ‘typen’ leerlingprestaties: a) de kwaliteit van de samenwerking
in de subgroepjes; b) de beoordeling van de praktische opdrachten; c) de prestaties op de
onderzoekstoets direct na afloop van de praktische opdracht en d) de prestaties op de
follow-up onderzoekstoets, afgenomen ruim een half jaar na de eerste praktische opdracht.
Deze follow-up onderzoekstoets heeft tevens de functie van voortoets voor de tweede
praktische opdracht. Voor ieder type leerlingprestaties worden aparte analyses uitgevoerd.
In Figuur 3.4 wordt aangegeven met welke onafhankelijke variabelen deze leerprestaties in
verband worden gebracht, redenerend vanuit de onderzoeksvragen en hypothesen.
Het totaal aantal uit te voeren analyses wordt nog verder opgevoerd doordat bij de
beoordeling van de praktische opdrachten en bij de onderzoekstoetsen onderscheid wordt
gemaakt tussen twee vaardigheden: stap 1 (hoofd- en deelvragen formuleren) en stap 2
(onderzoeksplan maken). Om inhoudelijke redenen is het niet wenselijk deze twee
vaardigheden samen te nemen in één overkoepelende onderzoeksvaardigheid. Het is ook
niet mogelijk om de twee vaardigheden op zichzelf staand beschouwd in één multivariate
variantie-analyse mee te nemen, omdat bij de meeste leerlingen niet beide vaardigheden zijn
getoetst. Omdat het herhaaldelijk afnemen van de onderzoekstoets naar het oordeel van de
deelnemende docenten teveel tijd in beslag nam, is ervoor gekozen iedere klas te splitsen.
Bij de ene helft van de klas werd de vaardigheid ‘onderzoeksvragen formuleren’ getoetst en
bij de andere helft de vaardigheid ‘onderzoeksplan maken’. Drie klassen vormen een
uitzondering op deze regel. Om na te kunnen gaan wat het effect is van het toetsen van één
van beide vaardigheden of beide vaardigheden in combinatie, zijn bij de leerlingen uit deze
drie klassen beide vaardigheden getoetst.
Bij de analyse van de verzamelde gegevens moeten de volgende fasen doorlopen worden.
Fase 1: voorbereidende analyses
Alvorens verbanden tussen de cellen uit Figuur 3.2 te kunnen onderzoeken dienen de data
eerst geprepareerd te worden (check kwaliteit data-invoer, data hercoderen, reductie
‘missing values’ e.d.) en moeten betrouwbare schalen geconstrueerd worden op basis van
uitkomsten van betrouwbaarheidsanalyses en factoranalyses. Bij het meten van onderzoeksvaardigheden gaat daar nog een stap aan vooraf: het bepalen van de mate van overeenstemming tussen beoordelaars.
Om een indicatie te krijgen van de validiteit van de metingen, worden enkele analyses
uitgevoerd. De samenhang tussen de prestaties op de onderzoekstoets wordt vergeleken met
de beoordeling door de docent van de onderzoeksopdracht. Dit geeft een indicatie of beide
instrumenten hetzelfde construct meten (soortgenootvaliditeit). De perceptie van de leerling
van het begeleidingsgedrag van de docent wordt vergeleken met de percepties van zijn of
haar groepsgenoten (die dezelfde groepsgewijze begeleiding hebben ontvangen van de
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docent). De samenhang tussen individuele score en groepsscore geeft een indicatie van de
mate waarin leerlingen de betreffende vragenlijstitems hetzelfde hebben opgevat.
Figuur 3.4. Te onderzoeken relaties tussen variabelen.
Onderzoeksvraag

Hypothese

Vraag 4a en 4b:
relatie procesgerichte
instructie – leerprestaties

1. Effectiviteit mate van
structurering leren onderzoek
doen
2. Effectiviteit begeleiding van
samenwerking

Vraag 4c:
verhouding structurering
van het leren onderzoek
doen en begeleiding
samenwerking in relatie
tot leerprestaties

Type leerprestatie (met
celnummer uit Figuur
3.3)

3. Effectiviteit mate van
structurering leren onderzoek
doen bij ‘fading’
4. Kwaliteit samenwerking in
relatie tot mate van begeleiding
samenwerking

Onafhankelijke
variabelen
(celnummer uit
Figuur 3.3)
Onderzoekstoets: natoets (1) (2) (3)
en follow-up toets (5)
Beoordeling opdracht (4) (1) (2) (3)
Onderzoekstoets: natoets (1) (2) (3)
en follow-up toets (5)
Beoordeling opdracht (4) (1) (2) (3)
Onderzoekstoets: natoets (1) (2) (3)
(5)
Beoordeling opdracht (4) (1) (2) (3)
Kwaliteit samenwerking (1) (2)
(3)
Onderzoekstoets: natoets (1) (2) (3)
en follow-up toets (5)
Beoordeling opdracht (4) (1) (2) (3)

Fase 2
Om na te gaan of tussen de experimentele condities de beoogde verschillen in begeleidingsgedrag van docenten gerealiseerd zijn, worden voor beide rondes afzonderlijk univariate
variantie-analyses uitgevoerd. Per component van begeleidingsgedrag wordt getoetst of de
condities significant van elkaar verschillen.
Fase 3
Indien niet alle verschillen tussen de condities significant zijn, wordt begeleidingsgedrag als
kwantitatieve variabele in de analyses betrokken (op interval meetniveau) in plaats van als
groepsvariabele (op nominaal meetniveau) (zie paragraaf 3.3). De relatie tussen begeleidingsgedrag en leerlingprestaties kan dan onderzocht worden met een correlationeel ofwel
regressie-analytisch design. In dat geval zal multilevel analyse als methode worden
gebruikt. De reden daartoe is dat met multilevel analyse rekening kan worden gehouden met
verschillende niveaus van predictoren. In de analyses wordt uitgegaan van twee niveaus: 1)
het niveau van subgroepjes van leerlingen; 2) en het klas/docent/schoolniveau. Deze laatste
drie vallen samen omdat, op een enkele uitzondering na, per school slechts één klas van één
docent betrokken was.
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Onderzoeksopzet
Om de onderzoekshypotheses te toetsen worden de verzamelde gegevens rond de eerste en
de tweede praktische opdracht afzonderlijk van elkaar geanalyseerd. Ze worden apart van
elkaar geanalyseerd omdat: a) het aantal leerlingen zonder ontbrekende gegevens op alle
toetsen en vragenlijsten ten aanzien van zowel de eerste als de tweede praktische opdracht
beperkt is; b) het de interpretatie bemoeilijkt als alle gegevens in onderlinge samenhang
geanalyseerd worden. Voor de derde hypothese (over ‘fading’) daarentegen is een
longitudinale analyse onontbeerlijk (zie fase 4).
Fase 4
Ten behoeve van de derde hypothese moeten de gegevens met betrekking tot de eerste en de
tweede praktische opdracht in onderlinge samenhang geanalyseerd worden. Dit kan worden
gedaan met behulp van multilevel analyse (met meetmomenten als onderste niveau). Deze
analysestap kan alleen worden uitgevoerd indien het aantal geldige cases het toelaat, en mits
de uitkomsten inhoudelijk goed te interpreteren zijn.
Fase 5: aanvullende analyses
Tot slot worden de uitkomsten uit de kwantitatieve analyses naast de uitkomsten van twee
kwalitatieve analyses gelegd. Deze laatste betroffen: 1. een analyse van een open vraag in
de leerlingenquêtes, waarmee meer zicht verkregen kan worden op hoe leerlingen de
praktische opdrachten en de begeleiding daarbij waardeerden; 2. een analyse van geobserveerde leeractiviteiten van leerlingen in relatie tot de geboden begeleiding tijdens het
werken in groepsverband aan de ontwerpfase van onderzoek bij de eerste praktische
opdracht (zie de vorige paragraaf). Vervolgens wordt nagegaan of de patronen in deze twee
analyses samenhangen met de gevonden patronen in de kwantitatieve analyses.
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Hoofdstuk 4. Operationalisatie en verantwoording constructie
onderwijsmaterialen en meetinstrumenten
4.1. Inleiding
In dit hoofdstuk worden de centrale begrippen uit de probleemstelling geoperationaliseerd
en worden de onderwijsmaterialen en de instrumenten beschreven waarmee deze begrippen
meetbaar kunnen worden gemaakt. Daarbij zal ook de kwaliteit van het instrumentarium
geëvalueerd worden. In Figuur 4.1 wordt per begrip (in de rijen) gespecificeerd wat in dit
hoofdstuk besproken wordt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen begrippen die de
leerinhoud representeren (de afhankelijke variabelen) en begrippen die de onderwijsmiddelen representeren (de onafhankelijke variabelen). Voordat in paragraaf 4.3 de cellen van
Figuur 4.1 worden uitgewerkt, wordt in paragraaf 4.2 eerst een aantal algemene
uitgangspunten besproken. In paragraaf 4.4, tot slot, worden de onderwijsmaterialen en
meetinstrumenten op een aantal aspecten onderling vergeleken.
Figuur 4.1: overzicht van behandelde onderdelen in paragraaf 4.3.

Leerinhoud
4.3.1 Onderzoeksvaardigheden

4.3.2 Leeractiviteiten

Operationalisatie
begrippen

Constructie onderwijsmaterialen en meetinstrumenten

Kwaliteit onderwijsmaterialen en meetinstrumenten

4.3.1.1. Subaspecten van
onderzoeksvaardigheden

4.3.1.2. Onderzoekstoets
(kwaliteitscriteria,
onderwerpen, toetsformat,
scoringsvoorschriften)
4.3.1.3. Beoordelingsmodel
praktische opdrachten
4.3.1.4. Voorkennis en ervaring
met onderzoek doen
4.3.2.2. Observatie-instrument

4.3.1.5. Interbeoordelaarssamenhang,
betrouwbaarheid en
validiteit
4.3.1.6. Betrouwbaarheid

4.3.2.1. Metacognitieve
leeractiviteiten

4.3.3 Samenwerking 4.3.3.1. Taakeisen en
richtlijnen voor leerlingen
Onderwijsmiddelen
4.3.4.1. Begeleidingscon4.3.4 Begeleiding
cepten
docent
4.3.5 Praktische
opdrachten

4.3.5.1. Taakkenmerken
(componenten media,
taakinhoud, rol
medeleerlingen en docent
in relatie tot elkaar)

4.3.3.2. Vragenlijstitems

4.3.1.7. Betrouwbaarheid
4.3.2.3. Interbeoordelaarsovereenstemming,
betrouwbaarheid en
validiteit
4.3.3.3. Betrouwbaarheid
en validiteit

4.3.4.2. Begeleidingsmodel per 4.3.4.4. Kwaliteit
conditie
begeleidingsmodellen
4.3.4.3. Vragenlijstitems
4.3.4.5. Betrouwbaarheid
en validiteit
4.3.5.2. Praktische opdrachten 4.3.5.4. Kwaliteit
(onderzoeksonderwerpen,
praktische opdrachten
structurering taak, bijlagen)
4.3.5.3. Vragenlijstitems
4.3.5.5. Betrouwbaarheid
en validiteit
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4.2. Algemene uitgangspunten
Voorkennis en ervaring van leerlingen
De aanname ten aanzien van de voorkennis en ervaring van vwo-leerlingen in de tweede
fase met onderzoek doen is dat zij bekend zijn met de onderzoeksstappen, deze ook enkele
malen doorlopen hebben in verschillende schoolvakdomeinen, maar dat zij weinig
systematische kennis hebben ontwikkeld over het ontwerpen van onderzoek en dat van de
ontwikkeling van vaardigheden voor het ontwerpen van onderzoek nog nauwelijks sprake
is. Deze aanname is gebaseerd op de indruk dat in de basisvorming gemiddeld genomen
weinig aan leerlingonderzoek wordt gedaan en in onderzoekstaken in het gehele voortgezet
onderwijs veelal de nadruk ligt op de uitvoerende fase van onderzoek doen. Voor zover
leerlingen zelf de ontwerpfase moeten doorlopen, doen zij dat meestal op een sterk
voorgestructureerde wijze. De leerlingen die in deze studie meededen zaten bovendien bij
aanvang nog in het begin van de tweede fase. Ten tijde van de aanvang van het onderzoek
was de tweede fase bovendien nog slechts twee jaar van start gegaan.
Om deze veronderstellingen te toetsen is de leerlingen een tiental voorgestructureerde
vragen voorgelegd over hun ervaring met het ontwerpen van onderzoek bij aardrijkskunde
en andere vakken uit het profiel economie & maatschappij en het algemene deel. Het bleek
mogelijk twee betrouwbare schalen te construeren die aspecten van ervaring meten bij
aanvang van de eerste praktische opdracht (zie paragraaf 4.3.1). De ervaring met het zelf
formuleren van onderzoeksvragen en het maken van een onderzoeksplan is volgens
leerlingen ‘gering’ (gemiddeld genomen). Ook geven ze aan tot dan toe nauwelijks
instructie te hebben gehad over het ontwerpen van onderzoek.
De inschatting van de voorkennis en ervaring van leerlingen geeft aanleiding te veronderstellen dat zij niet in staat zijn geheel zelfstandig een onderzoek te ontwerpen. Ook is het
niet reëel om te verwachten dat leerlingen daartoe in staat zijn als ze de twee onderzoeksopdrachten hebben gemaakt (conform het onderzoeksdesign). Zelfs in de context van het
hoger onderwijs is het ontwerpen van onderzoek een activiteit waar studenten en
promovendi zelden in slagen zonder enige ondersteuning (Oost & Markenhof, 2003). In
zowel de onderzoekstoetsen de praktische opdrachten zal er daarom rekening mee moeten
worden gehouden dat leerlingen alleen een onderzoek kunnen ontwerpen indien het proces
van leren onderzoek doen in zekere voor hen gestructureerd wordt.
Verantwoording methodiek van constructie onderwijsmateriaal en instrumenten
Alle materialen zijn geconstrueerd door een proces te doorlopen van ontwerpen,
uitproberen, evalueren en bijstellen. In dit hoofdstuk wordt steeds alleen ingegaan op de
kwaliteit van het definitieve ontwerp. In deze paragraaf wordt kort stil gestaan bij de
ontwerpmethodiek die tot die definitieve ontwerpen heeft geleid.
In de eerste ontwikkelfase zijn prototypes ontwikkeld op basis van geoperationaliseerde
begrippen uit het theoretisch kader. De prototypes van zowel het onderwijsmateriaal als de
meetinstrumenten zijn voorgelegd aan de in het onderzoek participerende docenten. Op
basis van hun suggesties zijn bijstellingen doorgevoerd en zijn de materialen op kleine
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schaal uitgeprobeerd (in een klas van één of twee docenten). Deze try-outs zijn geëvalueerd
aan de hand van schriftelijke vragenlijsten voor leerlingen en gesprekken met de betrokken
docenten. Op basis van deze evaluatie is een bijgesteld ontwerp gemaakt dat wederom ter
goedkeuring aan de docenten is voorgelegd. Als het door docenten werd goed gekeurd,
werd het materiaal in die vorm gebruikt in het quasi-experiment.
De ontwerpmethodiek van de praktische opdrachten en de onderzoekstoetsen wijkt
enigszins van de algemene methodiek af. Bij de ontwikkeling van de praktische opdrachten
was de rol van docenten groter dan bij de andere materialen. Deze opdrachten zijn van
meet af aan samen met een deel van de in het onderzoek participerende docenten
ontwikkeld. Hun rol beperkte zich niet tot het evalueren en uitproberen van tussentijdse
ontwerpen, maar zij droegen ook de ideeën aan voor de inhoud en de vormgeving van de
prototypes van de opdrachten. Daarnaast zijn de prototypes van de opdrachten ter
beoordeling nog aan een drietal experts voorgelegd (op het terrein van leermiddelenontwikkeling, onderzoek naar het beoordelen van vaardigheden en sociale geografie).
De ontwerpmethodiek bij de onderzoekstoets wijkt af omdat deze meer cycli omvatte dan
de ontwerpmethodiek bij de andere materialen, en omdat ook hier de prototypes door
experts zijn beoordeeld. Dit heeft te maken met het innovatieve karakter van deze
toetsvorm in combinatie met de complexe aard van de te toetsen inhoud. Met deze
combinatie was nog nauwelijks ervaring opgedaan in ander onderzoek. Aan het definitieve
ontwerp van de onderzoekstoets is een ontwikkelingsproces voorafgegaan dat grofweg
bestond uit drie cycli van ontwerpen, uitproberen, evalueren en bijstellen. Ter illustratie is
in Figuur 4.2 de opzet van de evaluatiefase per ontwerpcyclus weergegeven. Voor iedere
evaluatiefase is aangegeven wat op welke manier gemeten is.
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Figuur 4.2. Evaluatie onderzoekstoets per ontwikkelcyclus.
Ontwikkelronde
1e ronde

2e ronde

3e ronde

Evaluatieactiviteit
1e Try-out bij
leerlingen
Beoordeling door
experts
2e try-out bij
leerlingen

Onderzoekseenheden
4 leerlingen, buiten
een schoolse context
Enkele docenten uit
onderzoeksgroep en
onderwijsonderzoekers
26 leerlingen, in
schoolse context

3e try-out bij
leerlingen

60 leerlingen, in
schoolse context

Beoordeling door
experts

6 experts (waarvan 2
docenten, 2
toetsontwikkelaars, 2
wetenschappers)

Beoordeling door
experts (incl.
uitproberen
scoringsvoorschriften)

6 experts (waarvan 2
docenten, 2
toetsontwikkelaars, 2
wetenschappers)

‘Wat’ te evalueren

‘Hoe’ te evalueren

Functioneren toets voor
doelgroep in grote lijnen.
1. Kwaliteitsaspecten:
- dekking onderzoeksvaardigheden door
taken en kwaliteitseisen.
- overige gemeten kennis
en vaardigheden.
- onderscheidingsvermogen
- betrouwbaarheid:
precisie scoringsvoorschriften
- aanvaardbaarheid:
duidelijkheid
verwachtingen en
bedoelingen voor
leerlingen
- praktische
bruikbaarheid:
hanteerbaarheid en
bruikbaarheid voor
onderwijs- en voor
wetenschappelijke
doeleinden
Zie bovenstaande criteria,
aangevuld met:
- vragen over de
vergelijkbaarheid van de
paralleltoets;
- ingevulde scoringsvoorschriften;
- vragen over de kwaliteit
van de scoringsvoorschriften.

Observaties;
nabespreking
Open vragen
voorgelegd; face-toface nabespreking
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Observaties; mcvragenlijst per
leerling; analyse
m.b.v. beschrijvende
analysetechnieken
Try-out scoringsvoorschriften m.b.v.
toetsmateriaal
leerlingen
Open vragen
voorgelegd;
schriftelijke reactie;
kwalitatieve analyse

Open vragen
voorgelegd;
schriftelijke reactie;
kwalitatieve analyse
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4.3. Operationalisatie begrippen, constructie en kwaliteit onderwijsmaterialen en
meetinstrumenten
In deze paragraaf worden achtereenvolgens de rijen besproken uit Figuur 4.1 aan het begin
van dit hoofdstuk. Iedere rij vormt een aparte subparagraaf waarin wordt ingegaan op de
operationalisatie, de constructie en de kwaliteit van onderwijsmaterialen en meetinstrumenten.

4.3.1. Onderzoeksvaardigheden
4.3.1.1. Operationalisatie onderzoeksvaardigheden: van hoofdaspecten naar subaspecten
In het theoretisch kader zijn onderzoeksvaardigheden uitgesplitst in deelvaardigheden en
hoofdaspecten. Om onderzoeksvaardigheden meetbaar te kunnen maken moeten de
hoofdaspecten nog verder uitgesplitst worden in subaspecten. In Figuur 4.4 staan deze
subaspecten weergegeven in relatie tot de genoemde overstijgende constructen. Hieronder
wordt per hoofdaspect de keuze van subaspecten toegelicht.
Precisie hoofd- en deelvragen
Oost (1999) noemt bij het door hem geformuleerde hoofdaspect ‘precisie’ verschillende
aspecten: een inhoudelijk juiste specificatie van variabelen en een omschrijving van het
domein. Riksen (2000) noemt als aspecten: eenduidigheid, concreetheid en breedte van de
onderzoeksvragen. Ook in verschillende lesmethodes voor de tweede fase zijn deze
aspecten herkenbaar. Bijvoorbeeld in het Handboek Vaardigheden voor aardrijkskunde van
Terra wordt als eis gesteld dat onderzoeksvragen eenduidig zijn en voor één uitleg vatbaar.
Ook wordt er als eis gesteld dat twee aspecten van het te onderzoeken domein in een
hoofdvraag worden gespecificeerd en enigszins ingeperkt: het verschijnsel en het gebied
(Vankan, 1999). Het katern over aardrijkskundig onderzoek van Atlantis voegt daar nog
een derde aan toe: de periode (Van Nijnatten, 1998a).
Deze in de literatuur genoemde aspecten zijn omgevormd tot vier subaspecten:
a) hoofd- en deelvragen moeten zodanig geformuleerd worden dat ze in taalkundig
opzicht slechts op één manier opgevat kunnen worden;
b) de in de hoofd- en deelvragen gebruikte begrippen moeten omschreven worden in een
aparte toelichting (zowel ter bevordering van de eenduidigheid als om concreet te
maken wat onderzocht gaat worden);
c) het domein van de hoofd- en deelvragen moet gespecificeerd worden (om concreet te
maken wat onderzocht gaat worden)
d) het domein van de hoofdvraag moet enigszins ingeperkt zijn (omdat een breed domein
per definitie niet onderzoekbaar is).
Het laatst genoemde subaspect verwijst terug naar Riksen en de lesmethode Terra (Vankan,
1999). De onderzoekbaarheid van de hoofdvraag is weliswaar niet te beoordelen zonder
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een onderzoeksplan erbij te betrekken, toch is het goed om in een vroeg stadium het
domein alvast wat in te perken. In de context van de onderzoekstoetsen en de praktische
opdrachten moet daarbij gedacht worden aan het versmallen van het gegeven onderzoeksonderwerp. Het achterwege laten van dit subaspect kan er toe leiden dat leerlingen
algemene vragen formuleren die vrijwel letterlijk uit de gegeven achtergrondinformatie zijn
af te leiden.
Figuur 4.4. Onderzoeksvaardigheden, deelvaardigheden, hoofdaspecten en subaspecten in
samenhang
Vaardigheid

Deelvaardigheid Hoofdaspect

Subaspecten

Stap 1:
Formuleren
van
onderzoeksvragen

Stap 1a:
Formuleren
hoofdvraag

a) Taalkundig juiste formulering hoofdvraag
b) Omschrijving gebruikte begrippen hoofdvraag
c) Specificatie domein hoofdvraag
d) Inperking domein hoofdvraag
a) Aardrijkskundig vraagtype hoofdvraag
b) Thematiek hoofdvraag: aansluiting bij gegeven
onderzoeksonderwerp
c) Thematiek hoofdvraag: aardrijkskundige
gehalte
d) Aardrijkskundige benaderingswijze
[Wordt buiten beschouwing gelaten]

1. Precisie
hoofdvraag

2. Inhoudelijke
verankering
hoofdvraag

Stap 1b:
Formuleren
deelvragen

3. Relevantie
hoofdvraag
1. Precisie
deelvragen

a) Taalkundig juiste formulering deelvragen
b) Omschrijving gebruikte begrippen deelvragen
c) Specificatie domein deelvragen
a) Ordening deelvragen

2. Methodische
herkenbaarheid

Stap 2:
Maken
onderzoeksplan

Stap 2a:
Maken
onderzoeksopzet

Stap 2b
Evalueren en
bijstellen
onderzoeksontwerp
(verbeteren
uitvoerbaarheid)

b) ‘Fit’ deelvragen met methodisch herkenbare
vraagtype hoofdvraag
c) ‘Fit’ domein hoofdvraag – deelvragen
Onderbouwing keuze type onderzoek en
informatiebronnen

1. Onderbouwing
keuze type
onderzoek en
informatiebronnen
2. Representativiteit a) Aantal genoemde concrete informatiebronnen
b) Dekking domein deelvragen door concrete
informatiebronnen
1. Inperking hoofd- a) Inperking domein deelvragen
en deelvragen
b) Aansluiting domein inperkte deelvragen op
hoofdvraag
2. Aanpassing
a) Kwaliteit onderzoeksopzet na aanpassing
onderzoeksopzet
b) Aansluiting aangepaste onderzoeksopzet op
domein deelvragen
3. Aanpassing
[Wordt buiten beschouwing gelaten]
werkplanning
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Inhoudelijke verankering
Het hoofdaspect ‘inhoudelijke verankering’ is net als het voorgaande afgeleid uit Oost
(1999). In het theoretisch kader werd dit hoofdaspect reeds uiteengelegd in subaspecten,
om er het aardrijkskundige gehalte van onderzoeksvaardigheden mee te kunnen illustreren.
Het betreft de volgende subaspecten:
a) de hoofdvraag moet behoren tot een aardrijkskundig vraagtype (waarin een gebied of
locatie gespecificeerd of geproblematiseerd wordt);
b) de hoofdvraag moet iets toevoegen aan de gegeven informatie over het onderwerp van
onderzoek;
c) de te onderzoeken thematiek moet aardrijkskundig van aard zijn (de hoofdvraag of de
toelichting daarop moeten inhoudelijk juist omschreven aardrijkskundige begrippen
bevatten);
d) de vraag is te plaatsen binnen één of meer aardrijkskundige benaderingen.
Relevantie
In Figuur 4.4 is te zien dat geen subaspect bij ‘relevantie’ is opgesteld. Om praktische
redenen is ervoor gekozen ‘relevantie’ buiten beschouwing te laten. Het beoordelen van
onderzoeksvragen is dermate complex en tijdrovend dat besloten is om een hoofdaspect
weg te laten. Dat gekozen is voor relevantie heeft te maken met het feit dat dit aspect in
tegenstelling tot de andere hoofdaspecten relatief losstaat van de vraagformulering zelf en
ook nauwelijks gerelateerd is aan andere deelvaardigheden zoals deelvragen formuleren en
onderzoeksopzet maken. Hoewel het aspect relevantie niet in de subaspecten tot
uitdrukking komt, worden leerlingen om didactische redenen er bij de onderzoekstoetsen
en de praktische opdrachten wel toe aangezet om hun keuze voor een probleemgebied te
motiveren: leerlingen moeten toelichten voor wie ze het onderzoek doen en waarom (ter
vergroting van de authenticiteit van de onderwijsleersituatie). Bij het hoofdaspect
‘inhoudelijke verankering’ wordt bovendien als eis gesteld dat de onderzoeksvraag een
toegevoegde waarde moet hebben: de vraag mag niet met de gegeven achtergrondinformatie volledig te beantwoorden zijn. Volgens Oost (1999) is één van de kenmerken van
relevantie dat de toegevoegde waarde van de probleemstelling is af te leiden uit de
omschrijving. In die zin wordt in de subaspecten toch een facet van relevantie gedekt.
Methodische herkenbaarheid
Een methodisch herkenbare probleemstelling vereist volgens Oost (1999) de specificatie
van het methodisch vraagtype van de hoofdvraag en een uitwerking van een ‘antwoordstructuur’ in de vorm van geordende deelvragen.
Het methodisch vraagtype geeft aan of de probleemstelling beschrijvend of verklarend van
aard is. Dit is om twee redenen van belang. Ten eerste geeft het een indicatie van de aanpak
van het onderzoek die nodig is om de probleemstelling te kunnen beantwoorden. Zo heeft
een verklarende vraag in tegenstelling tot een beschrijvende vraag betrekking op een
causale relatie tussen verschijnselen. Dat vraagt om een andere onderzoeksaanpak bij
bijvoorbeeld de interpretatie van verzamelde gegevens. Ten tweede geeft het methodische
vraagtype een indicatie van de antwoordstructuur: welke deelvragen nodig zijn en in welke
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volgorde ze beantwoord dienen te worden. Een verklarende hoofdvraag maakt bijvoorbeeld
ten dele andersoortige deelvragen noodzakelijk dan een beschrijvende hoofdvraag. Met
andere woorden: identificatie van het methodisch vraagtype is nodig voor het beoordelen
van de kwaliteit van de deelvragen.
Bij de subaspecten in Figuur 4.4 wordt ‘identificatie van het methodisch vraagtype’ niet
expliciet genoemd. Dit heeft te maken met de inhoudelijke overlap met het subaspect
‘aardrijkskundig vraagtype’ dat deel uitmaakt van het hoofdaspect ‘inhoudelijke
verankering’. Deze indelingen komen grotendeels met elkaar overeen (de verschillen
worden beschreven bij ‘scoringsvoorschriften onderzoekstoets’). Om geen verwarring op te
roepen bij leerlingen is besloten aan te sluiten bij de indeling zoals gehanteerd in de
eindtermen aardrijkskunde tweede fase. Er is bovendien voor gekozen het subaspect
‘aardrijkskundig vraagtype’ niet te scharen onder het hoofdaspect ‘methodische
herkenbaarheid’, maar alleen onder ‘inhoudelijke verankering’. Methodische herkenbaarheid wordt aldus in onderhavig onderzoek verengd tot de uitwerking van de deelvragen.
Om de kwaliteit van die deelvragen te kunnen beoordelen is het overigens wel nodig om
het methodisch vraagtype van de hoofdvraag te identificeren (zie: verantwoording
scoringsvoorschriften bij constructie onderzoekstoets).
De kwaliteit van de deelvragen wordt beoordeeld aan de hand van de drie onderstaande
subaspecten. Deze vloeien voort uit criteria genoemd in de lesmethodes Terra en Atlantis
en in Oost (1999):
a) de ordening van de deelvragen moet logisch zijn;
b) de deelvragen moeten passen bij het methodische vraagtype van de hoofdvraag;
c) de afbakening van het domein van de deelvragen moet aansluiten bij de afbakening van
het domein van de hoofdvraag.
Onderbouwing keuze type onderzoek en informatiebronnen
Dit eerste hoofdaspect van de deelvaardigheid ‘onderzoeksopzet maken’ is niet verder
onderverdeeld in subaspecten. Voor een uitgewerkte omschrijving van het hoofdaspect: zie
paragraaf 2.1.8.
Representativiteit
Bij dit tweede hoofdaspect van ‘onderzoeksopzet maken’ werd in het theoretisch kader
aangegeven dat representativiteit in deze studie wordt opgevat als de mate waarin met de
keuze van informatiebronnen een eenzijdig beeld van het domein van een onderzoeksvraag
voorkomen wordt. Ook werd aangegeven dat representativiteit pas beoordeeld kan worden
als de te gebruiken informatiebronnen in de onderzoeksopzet nauwkeurig omschreven zijn.
Denk bijvoorbeeld aan een leerling die kiest voor het gebruiken van kaarten als type
informatiebron zonder verdere inhoudelijke specificatie van onderwerp en gebied. Ook kan
betoogd worden dat het aantal genoemde concrete informatiebronnen een indicatie geeft
van representativiteit. Een basale methodische grondregel luidt: hoe groter het aantal
onderzoekseenheden, des te beter is te generaliseren naar de populatie die deze onderzoekseenheden representeren. Analoog hieraan kan gesteld worden dat het noemen van
meerdere bronnen per deelvraag in de regel een voorwaarde is om een eenzijdig beeld te
voorkomen. Vanuit die achtergrond komen de volgende twee subaspecten voort:
92

Hoofdstuk 4
a) het aantal genoemde concrete informatiebronnen;
b) de dekking van het domein van de deelvragen door de concrete informatiebronnen.
Inperking hoofd- en deelvragen
In de hoofdaspecten behorend bij de deelvaardigheid ‘evalueren en bijstellen onderzoeksontwerp’ wordt ervan uitgegaan dat altijd het domein van de onderzoeksvragen moet
worden ingeperkt. Hoewel het niet altijd noodzakelijk is om de uitvoerbaarheid van een
onderzoeksontwerp te verbeteren door de inperking van het domein, is er om een aantal
redenen toch voor gekozen om ook het domein bij deze vaardigheid te betrekken. Ten
eerste omdat hiermee getoetst kan worden of leerlingen in staat zijn onderzoeksstappen
binnen een onderzoeksontwerp op elkaar af te stemmen door heen en weer te springen
tussen stap 1 (onderzoeksvragen formuleren) en stap 2 (onderzoeksplan maken). Ten
tweede omdat uit ervaring blijkt dat juist leerlingen moeite hebben met het terugbrengen
van een onderzoeksdomein tot behapbare proporties. Het tot ontwikkeling brengen van
deze deelvaardigheid is dus zeker geen overbodige luxe. De volgende subaspecten worden
onderscheiden:
a) het domein van één of meer deelvragen is ingeperkt ten opzichte van de oorspronkelijke
deelvragen;
b) het domein van iedere deelvraag sluit na aanpassing nog even goed aan op de andere
deelvragen en op de hoofdvraag, in vergelijking met de oorspronkelijke hoofd- en
deelvragen.
Aanpassing onderzoeksopzet
Het verbeteren van de uitvoerbaarheid van een onderzoeksontwerp vergt aanpassingen in
de onderzoeksopzet (de keuze van type onderzoek en concrete informatiebronnen). Het is
zaak om na de aanpassing te evalueren of de bijstellingen niet ten koste zijn gegaan van de
kwaliteit van de onderzoeksopzet: de onderbouwing van de keuze van type onderzoek en
informatiebronnen en de representativiteit. Omdat gekozen is voor bijstelling van het
onderzoeksontwerp door te beginnen bij inperking van het domein van de onderzoeksvragen, moet ook nog eens na worden gegaan of de aanpassingen in de onderzoeksopzet
logisch voortvloeien uit de inperking van het domein. Zijn er niet meer of juist minder
aanpassingen doorgevoerd dan noodzakelijk is? Hieruit vloeien de volgende subaspecten
voort:
a) kwaliteit van de onderzoeksopzet na aanpassing;
b) niet meer of minder aanpassingen in de onderzoeksopzet dan noodzakelijk, gezien de
inperking van het domein van de deelvragen.
Aanpassen werkplanning
Om de uitvoerbaarheid van een onderzoeksontwerp te kunnen evalueren, is het noodzakelijk om een werkplanning te maken. Als de werkplanning niet uitvoerbaar blijkt, kan dat te
maken hebben met de kwaliteit van de planning zelf, of met de aard van de onderzoeksopzet en de onderzoeksvragen. Aanpassingen in het onderzoeksontwerp maken ook
aanpassingen in de werkplanning noodzakelijk. Het gaat dus zowel om een werkplanning
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ontwerpen als een werkplanning bijstellen. Hoewel het maken van een werkplanning
ontegenzeggelijk deel uitmaakt van de ontwerpfase van onderzoek doen, is toch besloten
deze deelvaardigheid in het onderzoek buiten beschouwing te laten. Vanwege de complexe
aard van het meten en beoordelen van de ontwerpfase van onderzoek doen, werd het
wenselijk geacht om één deelvaardigheid achterwege gelaten worden. De keuze viel op
‘werkplanning maken’ omdat leerlingen met deze vaardigheid aanzienlijk meer ervaring
opdoen in het voortgezet onderwijs (zowel binnen de context van onderzoek doen als
daarbuiten) dan met de andere vaardigheden in de ontwerpfase. Dat deze vaardigheid
buiten beschouwing gelaten wordt, betekent niet dat leerlingen bij de praktische opdrachten
en onderzoekstoetsen geen planning hoeven te ontwerpen en aan te passen, maar wel dat de
beheersing van deze vaardigheid net als de uitvoerende onderzoeksstappen minder
uitvoerig in kaart is gebracht en dus niet is betrokken bij de analyses.
4.3.1.2. Constructie onderzoekstoets
Zoals in het theoretisch kader al werd aangegeven is gekozen voor de ontwikkeling van een
‘onderzoekstoets’ waarin de voordelen van ‘hands-on’ en ‘hands-off’ toetsvormen zoveel
mogelijk gecombineerd kunnen worden. Het is een toets met ontwerptaken. Leerlingen
moeten zelf hoofd- en deelvragen formuleren, een onderzoeksplan maken en het
onderzoeksontwerp als geheel bijstellen. Deze taken zijn zodanig gestructureerd dat ze
uitvoerbaar zijn voor de doelgroep: 16-18-jarigen uit de bovenbouw van het vwo. De taken
worden individueel gemaakt in ongeveer 90 minuten. Leerlingen mogen elkaar niet helpen
bij het maken van de onderzoekstoets omdat deze de individuele beheersing van
onderzoeksvaardigheden beoogd te meten. De antwoorden van leerlingen zijn geanalyseerd
met behulp van scoringsvoorschriften. Zowel het toetsontwerp als de scoringsvoorschriften
bouwen voort op de indeling in hoofd- en subaspecten. De voor- en natoetsen verschillen
niet van elkaar in de aard van de te verrichten taken. Enkel het te onderzoeken onderwerp
en de gegeven voorbeelduitwerking varieert per meetmoment. Uiteraard is getracht de
moeilijkheidsgraad van de achtergrondinformatie bij het onderwerp en de voorbeelduitwerking zoveel mogelijk constant te houden.
Achtereenvolgens wordt nader ingegaan op de bij de onderzoekstoets behorende
kwaliteitscriteria voor een goed onderzoeksontwerp, de onderzoeksonderwerpen, het
toetsontwerp en de scoringsvoorschriften.
Kwaliteitscriteria
In Figuur 4.5 zijn de kwaliteitscriteria voor een goed ontwerp van onderzoek gekoppeld
aan de subaspecten van onderzoeksvaardigheden die ze representeren. Niet alle subaspecten uit Figuur 4.4 komen expliciet in de kwaliteitscriteria terug. Hieronder wordt
aangegeven waarom dat het geval is.
- ‘Taalkundig juiste formulering hoofdvraag’ en ‘taalkundig juiste formulering
deelvragen’: deze subaspecten worden niet beschouwd als wezenlijke aspecten van
onderzoeksvaardigheid, maar vormen wel een voorwaarde om een beantwoordbare
vraag te kunnen formuleren. Een ‘beantwoordbare vraag’ impliceert dat deze in
taalkundig opzicht geen dubbelzinnigheden oproept door zinsopbouw of woordkeuze.
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-

-

Hoewel de taalkundige juistheid niet expliciet in de kwaliteitscriteria wordt genoemd,
lokt het criterium ‘beantwoordbaar’ dit toch uit.
‘Inperking domein hoofdvraag’: dit subaspect lijkt te ontbreken, omdat deze niet in de
kwaliteitscriteria van stap 1a naar voren komt. Het subaspect komt wel naar voren in
stap 2b, waarin de uitvoerbaarheid van het onderzoeksontwerp moet worden verbeterd
(indien nodig) door inperking van de hoofd- en deelvragen. Het subaspect is in de
criteria van stap 1a achterwege gelaten om het leren onderzoek doen voor leerlingen te
vereenvoudigen. Of een hoofdvraag ‘voldoende’ is ingeperkt is bovendien makkelijker
te evalueren als er een uitgewerkt onderzoeksplan ligt. De criteria bij stap 1a vereisen
enkel van leerlingen dat zij het domein van de hoofdvraag specificeren (‘afbakenen’),
zodat ze in een later stadium de mate van inperking kunnen evalueren en indien nodig
verbeteren.
‘Fit deelvragen met het methodisch vraagtype van de hoofdvraag’: dit subaspect is niet
expliciet in de kwaliteitscriteria bij stap 1b opgenomen omwille van de vereenvoudiging. Toch sluit de algemene omschrijving van dit kwaliteitscriterium het subaspect
geenszins uit. De strekking van het criterium is dat met de antwoorden op de deelvragen de hoofdvraag volledig beantwoord moet kunnen worden, zonder overbodige
informatie te geven. Het criterium is zo globaal geformuleerd dat het breder opgevat
wordt dan een ‘fit’ tussen domeinaspecten van hoofdvraag en deelvragen alleen. Een
‘misfit’ tussen de deelvragen en het methodische vraagtype van de hoofdvraag zal in
veel gevallen samenvallen met het oordeel dat niet aan het beoordelingscriterium van
stap 1b is voldaan, bijvoorbeeld in situaties waarin één of meer deelvragen van een
hoger methodisch vraagtype zijn dan de hoofdvraag. Een verklarende deelvraag brengt
dan bijvoorbeeld overbodige informatie met zich mee voor beantwoording van de
hoofdvraag als deze laatste beschrijvend van aard is. Ook zonder het concept ‘methodisch vraagtype’ te hanteren, is het aanvoelbaar dat in een dergelijk geval iets mis is
met de match tussen hoofdvraag en deelvraag. Hoewel dit subaspect dus niet expliciet
in de kwaliteitscriteria wordt omschreven, wordt er impliciet wel op gedoeld bij het
evalueren van de samenhang tussen hoofdvraag en deelvragen.

Leerlingen gebruiken zowel bij de onderzoekstoetsen als bij de praktische opdrachten een
lijst waarop per kwaliteitscriterium een toelichting wordt gegeven (in de vorm van uitleg
van gebruikte begrippen of een voorbeeld). Deze uitgebreide lijst is te vinden in Bijlage
hoofdstuk 4.
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Figuur 4.5. Eerste deel. Koppeling van subaspecten aan de kwaliteitscriteria voor het
ontwerpen van onderzoek die leerlingen hanteerden bij het maken van de toets en de
praktische opdrachten
Subaspect

Omschrijving

1a1b

Omschrijving gebruikte
begrippen hoofdvraag
Specificatie domein
hoofdvraag

1a1c

1a2a
1a2c
1a2d

1b1b
1b1c

1b2a
1b2c

2a1a
2a2a
2a2b

Kwaliteitscriteria voor het ontwerpen van onderzoek (voor de
oorspronkelijke opmaak met voorbeelden, zie Bijlage hoofdstuk 4)

De hoofdvraag moet beantwoordbaar zijn:
1. Het gegeven onderwerp is in de hoofdvraag enigszins
afgebakend: het wat (een verschijnsel), wie (een groep mensen),
waar (gebied) en wanneer (moment of periode).
2. De hoofdvraag is voor niet meer dan één uitleg vatbaar zijn.
3. De begrippen uit de hoofdvraag worden duidelijk uitgelegd in
een aparte toelichting.
De hoofdvraag moet aardrijkskundig van aard zijn:
Aardrijkskundig
1. De vraag zelf of de toelichting daarop moet ten minste één
vraagtype hoofdvraag
aardrijkskundig begrip bevatten uit de achtergrondinformatie.
Thematiek hoofdvraag:
2. De vraag moet behoren tot één van de aardrijkskundige
aardrijkskundige gehalte vraagtypes [zie opsomming in oorspronkelijke opmaak
Aardrijkskundige
kwaliteitscriteria].
benaderingswijze
3. De vraag moet passen binnen ten minste één van de
aardrijkskundige benaderingswijzen [zie opsomming in
oorspronkelijke opmaak kwaliteitscriteria].
Omschrijving gebruikte Iedere deelvraag afzonderlijk moet beantwoordbaar zijn:
1. De deelvraag is duidelijk afgebakend: het wat (een
begrippen deelvragen
verschijnsel), wie (een groep mensen), waar (gebied) en
Specificatie domein
wanneer (moment of periode).
deelvragen
2. De deelvraag is niet voor meer dan één uitleg vatbaar.
3. De begrippen uit de deelvraag worden duidelijk uitgelegd in
een aparte toelichting (voor zover niet al omschreven bij de
hoofdvraag).
De deelvragen moeten logisch geordend worden en samen
Ordening deelvragen
‘Fit’ domein hoofdvraag aansluiten bij de hoofdvraag:
“Logisch ordenen” wil zeggen dat je die deelvraag voorop stelt die
– deelvragen
je nodig hebt om een andere deelvraag te kunnen beantwoorden.
“Aansluiten bij de hoofdvraag” wil zeggen dat je met behulp van de
antwoorden op de deelvragen je hoofdvraag volledig moet kunnen
beantwoorden. Let ook op dat je deelvragen niet meer antwoorden
geven dan je nodig hebt voor je hoofdvraag.
Er moet per deelvraag een onderbouwde keuze gemaakt worden
Onderbouwing keuze
voor typen onderzoek en concrete informatiebronnen:
typen onderzoek en
1. Kies per deelvraag één of meer typen onderzoek (personen,
informatiebronnen
leerboeken, websites, krantenartikelen, atlaskaarten, beleidsAantal genoemde
stukken, statistieken, e.d.) die:
concrete informatiebron- a) Geschikt zijn om de info te verkrijgen voor beantwoording van
nen
de deelvragen (bijv: om meningen te achterhalen kun je beter
mensen ondervragen dan andere bronnen raadplegen.)
Dekking domein
deelvragen door concrete b) Beschikbaar zijn. Je moet de bronnen kunnen raadplegen
zonder daar geld of veel tijd aan kwijt te zijn. Bij sommige
informatiebronnen
bronnen is raadplegen niet toegestaan.
2. Voorkom dat je een eenzijdig beeld krijgt:
a) Kies per type onderzoek meerdere concrete informatiebronnen
(bijv: ondervraag meerdere personen uit verschillende groepen,
of kies meerdere websites afkomstig van verschillende
instanties). Des te meer, des te concreter, des te beter.
b) Zorg dat de infobronnen zoveel mogelijk gespreid zijn over
gebied/ groep/ periode uit de deelvragen (bijv: zorg voor
bronnen uit alle delen van het door jou onderzochte gebied).

96

Hoofdstuk 4
Figuur 4.5. Tweede deel. Koppeling van subaspecten aan de kwaliteitscriteria voor het
ontwerpen van onderzoek die leerlingen hanteerden bij het maken van de toets en de
praktische opdrachten
Subaspect

Omschrijving

Kwaliteitscriteria voor het ontwerpen van onderzoek (voor de
oorspronkelijke opmaak met voorbeelden, zie Bijlage hoofdstuk 4)

2b1a

Inperking domein
deelvragen
Aansluiting domein
inperkte deelvragen op
hoofdvraag
Kwaliteit onderzoeksopzet na aanpassing
Aansluiting aangepaste
onderzoeksopzet op
domein deelvragen

Maak het onderzoeksontwerp beter uitvoerbaar (indien het niet
uitvoerbaar is binnen de gestelde tijd volgens de werkplanning):
Verbeter de uitvoerbaarheid door het bijstellen van:
a) de hoofd- en deelvragen: inperken van het wat, wie, waar en/ of
wanneer.
b) de onderzoeksopzet: andere typen onderzoek of andere concrete
bronnen kiezen.
Na de bijstellingen moet je in een nieuwe werkplanning aangeven
wat er verandert in de uitvoering van het onderzoek, en de tijd die je
zo bespaart.
N.B. Let bij het bijstellen op alle voorgaande kwaliteitscriteria!

2b1b
2b2a
2b2b

Onderwerpen onderzoekstoets
De keuze van vakinhoudelijke onderwerpen bij onderzoek is cruciaal. Het geeft de
bandbreedte weer waarbinnen leerlingen een keuze kunnen maken voor een onderzoeksthema dat moet uitmonden in een vraagstelling. Ook bepaalt het enigszins de aard van de
informatiebronnen die gekozen kunnen worden in de onderzoeksopzet. De keuze van
onderwerpen voor de onderzoekstoetsen is gebaseerd op de volgende criteria:
- het zijn aansprekende onderwerpen;
- het zijn onderwerpen waarop geen groot verschil in voorkennis te verwachten is;
- de onderwerpen sluiten niet aan op de onderwerpen van de praktische opdrachten.
Het eerste criterium komt voort uit de veronderstelling dat een aansprekend onderwerp
leidt tot meer inzet bij leeractiviteiten dan een saai onderwerp. Het tweede criterium heeft
te maken met de veronderstelling dat een leerling die veel kennis heeft van het onderwerp
beter in staat zal zijn daar een onderzoek aan op te hangen dan een leerling met weinig
kennis van zaken. Het laatste criterium komt voort uit de opvatting dat beheersing van
onderzoeksvaardigheden impliceert dat deze in verschillende contexten van hetzelfde
vakdomein toegepast kunnen worden. Het komt ook voort uit praktische noodzaak:
voorkomen moet worden dat leerlingen bij de natoets hun onderzoeksvragen en opzet uit de
praktische opdracht kunnen overnemen.
Er is voor gekozen de onderwerpen van de toets niet expliciet te laten aansluiten bij de
vakinhoudelijke domeinen van aardrijkskunde in de tweede fase. De domeinen worden in
iedere school in een andere volgorde behandeld. Er zou daardoor een verschil kunnen
optreden tussen scholen in de mate waarin leerlingen steun hebben aan geografische
voorkennis bij het maken van de toets. Het beste is om het onderwerp van de toets te
koppelen aan een aardrijkskundig subdomein waarmee alle leerlingen ongeveer even
bekend zijn. Dat zijn de subdomeinen uit de basisvorming die niet expliciet in het tweede
fase curriculum terugkomen, te weten:
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1. stedelijke en landelijke gebieden:
vergelijking in ruimtegebruik tussen stedelijke en landelijke gebieden in Nederland;
verklaren gevolgen van maatschappelijke veranderingen voor de (her)inrichting
van stedelijke en landelijke gebieden in Nederland.
2. recreactie, toerisme en vakantiegebieden:
beschrijven en verklaren van vormen van openlucht recreatie en toerisme in
Nederland;
beschrijven en verklaren van ontwikkeling van Nederlands toerisme en gevolgen
daarvan voor vakantiegebieden in Europa.
3. multi-culturele samenleving:
beschrijven en verklaren van het multi-culturele karakter van de Nederlandse
samenleving;
beschrijven en verklaren van ruimtelijke effecten van de ontwikkeling tot een
multi-culturele samenleving.
Uit deze aardrijkskundige subdomeinen is een aantal onderwerpen geselecteerd voor de
onderzoekstoetsen. De onderwerpen zijn:
1. toerisme in Nederland;
2. mainports in Nederland;
3. de Nederlandse multiculturele samenleving;
4. wonen en werken in de Nederlandse grote steden.
In hun uitwerking is getracht deze onderwerpen vergelijkbaar te houden qua moeilijkheidsgraad. Het aantal complexe begrippen is nagenoeg gelijk gehouden, evenals het aantal
voorbeelden ter illustratie van de begrippen en de relaties daartussen en het aantal visuele
representaties. Desalniettemin is niet helemaal uit te sluiten dat individuele leerlingen of
klassen leerlingen de uitwerking van het ene onderwerp als moeilijker ervaren dan het
andere, op basis van verschillen in voorkennis.
Met behulp van voorgestructureerde schriftelijke vragen is nagegaan of zich verschillen in
voorkennis ten aanzien van de onderwerpen voordoen. Over het onderwerp van de
voortoets bij de eerste praktische opdracht is in de eerste ontwikkelronde een beperkt aantal
leerlingen (één klas) de vraag voorgelegd in welke mate zij bekend waren met de
informatie over het onderwerp van de toets (toerisme in Nederland). Uit de gemiddelde
score van deze leerlingen is op te maken dat zij ‘in redelijke mate’ bekend waren met het
onderwerp. Bij de voor- en natoets rond de tweede praktische opdracht is aan alle
leerlingen die deelnamen aan het onderzoek dezelfde vraag voorgelegd. Hier kwamen
leerlingen tot een vergelijkbaar oordeel: de gemiddelde score benaderde de kwalificatie ‘in
redelijke mate’. Bij geen van deze items had de standaarddeviatie een opvallend grote
waarde (in vergelijking met andere vragenlijstitems). Dat kan een indicatie zijn dat de
verschillen in voorkennis op dit vlak beperkt zijn (zoals beoogd werd).
Ontwerp onderzoekstoets
Hieronder wordt globaal ingegaan op alle onderdelen van de onderzoekstoets. Vervolgens
wordt verantwoord op welke wijze structurering is aangebracht in het toetsontwerp om de
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moeilijkheidsgraad van de toets af te stemmen op het veronderstelde niveau van de
leerlingen. De scoringsvoorschriften worden in een aparte subparagraaf besproken.
De onderzoekstoets bestaat uit de volgende delen:
- Een huiswerkopdracht met achtergrondinformatie over het te onderzoeken onderwerp,
en kwaliteitscriteria waaraan een goed ontwerp van onderzoek moet voldoen. Deze
opdracht beoogt eventuele verschillen in voorkennis ten aanzien van onderzoek doen
verder te nivelleren. Tegelijkertijd kan ermee worden nagegaan in hoeverre er verschillen zijn in individuele voorbereiding op de toets. De huiswerkopdracht bestaat uit twee
taken. De eerste taak komt erop neer dat leerlingen begrippen uit de achtergrondinformatie moeten classificeren in twee categorieën: begrippen die ze al kenden voor het
lezen van de tekst en begrippen die ze na het lezen van de tekst nog niet goed begrijpen.
Het doel van deze taak is de voorkennis van leerlingen te activeren terwijl ze gericht de
tekst doornemen. De tweede taak betrof een zelftest om de eigen beheersing van de
kwaliteitscriteria te kunnen bepalen. Het doel van deze taak was tweeledig: enerzijds
moest deze de voorkennis van leerlingen over de kwaliteitscriteria activeren en reflectie
stimuleren op eventuele tekorten in hun kennis, anderzijds moest deze voor de onderzoeker gegevens opleveren over de (gepercipieerde) beheersing van de kwaliteitscriteria. De huiswerkopdracht moest ingeleverd worden voorafgaand aan het maken van de
onderzoekstoets. Alleen als de twee taken daadwerkelijk waren uitgevoerd, mochten
leerlingen de onderzoekstoets maken.
- Een bijlage met achtergrondinformatie over het te onderzoeken onderwerp en met
kwaliteitscriteria waaraan een goed ontwerp van onderzoek aan moet voldoen, te
gebruiken tijdens het maken van de onderzoekstoets. De inhoud van deze bijlage komt
overeen met de informatie in de huiswerkopdracht. Op het voorblad van de bijlage staat
de procedure beschreven voor het maken van de toets. Deze procedure wordt voordat
leerlingen aan de slag gaan ook nog eens door de docent mondeling met de leerlingen
doorgenomen. De docent geeft daarbij aan dat de score op de onderzoekstoets meetelt
voor het eindcijfer van de praktische opdracht.
- Opdracht- en antwoordformulieren voor de stappen 1, 2a en 2b.
Per deelvaardigheid is een afzonderlijke taak ontwikkeld. Om ketting-effecten te
voorkomen (waarbij een fout antwoord doorwerkt in latere opdrachten) zijn de opdrachten bij stap 2 zo opgezet dat ze los van de voorafgaande opdrachten te maken zijn.
Zo maken leerlingen bijvoorbeeld een onderzoeksopzet niet aan de hand van hun eigen
onderzoeksvragen, maar aan de hand van gegeven standaardvragen (een voorbeelduitwerking). Om dezelfde reden krijgen leerlingen de volgende opdracht pas te zien als de
voorafgaande is ingeleverd. Deze methodiek is ook toegepast in een proto-type onderzoekstoets ontwikkeld door het Cito (Groen, Kerkhof, Smeets & de Roo, 1996). De
toetsopdrachten zijn in kort bestek samengevat in Figuur 4.6 (voor de oorspronkelijke
versie van één van de onderzoekstoetsen en de bijbehorende huiswerkopdracht, zie
Bijlage hoofdstuk 4).
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Figuur 4.6. De toetstaken per onderzoeksstap samengevat
Stap 1:
Formuleren
hoofd- en
deelvragen

Stap 2a:
Maken van de
onderzoeksopzet

Stap 2b:
Evalueren en
bijstellen van het
onderzoeksontwerp

1a. Formuleer een hoofdvraag over het onderwerp van de onderzoekstoets:
1. Kies een onderzoeksthema dat past bij het onderwerp van de toets. Geef
daarbij aan waarom je onderzoek naar dit topic wilt doen: wat vind jij er interessant aan en wie is er geïnteresseerd in de uitkomsten van jouw onderzoek?
2. Formuleer een voorlopige hoofdvraag.
3. Ga na of je voorlopige hoofdvraag ‘aardrijkskundig’ en ‘beantwoordbaar’ is
met behulp van de kwaliteitscriteria. Stel hem bij indien nodig.
1b. Formuleer deelvragen:
1. Formuleer deelvragen die je moet onderzoeken om je hoofdvraag te kunnen
beantwoorden.
2. Ga na of elke voorlopige deelvraag ‘beantwoordbaar’ is en of je met de
deelvragen samen de hoofdvraag kunt beantwoorden. Gebruik daarbij de
kwaliteitscriteria. Stel zonodig de deelvragen bij en/ of bedenk er nieuwe
deelvragen bij.
Maak een onderzoeksopzet voor een onderzoek die past bij bovenstaande gegeven
deelvragen. Vul het antwoordschema in:
Geef in de kolom ‘keuze type onderzoek’ aan of de bijbehorende informatiebronnen beschikbaar zijn en geschikt zijn voor de beantwoording van iedere
deelvraag. Onderbouw je keuze zorgvuldig. Gebruik daarbij de omschrijving
van de kwaliteitscriteria’!
Geef in de kolom ‘keuze concrete informatiebronnen’ aan welke concrete
informatiebronnen je wilt gebruiken om iedere deelvraag te beantwoorden.
Onderbouw je keuze zorgvuldig. Gebruik daarbij de omschrijving van de
kwaliteitscriteria’!
Aan de werkplanning kun je zien dat het gegeven onderzoeksontwerp niet uitvoerbaar
is, omdat uitvoering teveel tijd kost. Verbeter de uitvoerbaarheid van dit
onderzoeksontwerp.
1. Ga er vanuit dat je alleen tijd kunt besparen als je begint met het inperken van
de deelvragen. Dat doe je door het wat (een verschijnsel), wie (een groep
mensen), waar (gebied) of wanneer (moment of periode) verder in te perken.
2. Als je de hoofd- en deelvragen hebt ingeperkt ga je na:
a) wat de gevolgen zijn voor de onderzoeksopzet.
b) of al deze aanpassingen tot een tijdsbesparing leiden tijdens de uitvoering van het onderzoek, door een nieuwe werkplanning te maken.
Als het te weinig tijdsbesparing oplevert, perk dan je hoofd- en deelvragen nog verder in en doorloop stap a) en b) nog een keer.
3. Controleer of je aanpassingen niet ten koste zijn gegaan van de kwaliteit van
het onderzoeksontwerp. Let dus op alle ‘kwaliteitscriteria’!

Hieronder wordt beschreven op welke manieren in het toetsontwerp structurering
aangebracht kan worden en in welke mate het wenselijk is om op die manier structurering
aan te brengen.
Een eerste manier om structurering aan te brengen is om leerlingen niet een onderzoek uit
het niets te laten ontwerpen, maar een bestaand ontwerp te laten evalueren en bijstellen.
Met de kwaliteitscriteria in het achterhoofd zouden leerlingen bijvoorbeeld een gegeven
hoofdvraag kunnen beoordelen, om vervolgens een alternatief te bedenken dat beter aan de
criteria voldoet. Met dergelijke evaluatie-opdrachten is ervaring opgedaan in verschillende
vaardigheidsdomeinen. Voor het toetsen van schrijfvaardigheid heeft Wesdorp (1981) een
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toets ontwikkeld waarbij leerlingen verbeteringen moeten aanbrengen in een gegeven tekst.
Meijer en Elshout-Mohr (1998) ontwikkelden de Alvabavo-toets om aspecten van de
beheersing van uiteenlopende vaardigheden uit het basisvormingcurriculum te kunnen
meten. Rijborz (2003) ontwikkelde een aantal multiple-choice items om de beheersing van
bepaalde onderzoeksvaardigheden te meten: ‘vraagstelling formuleren’ en ‘conclusies
trekken’ in de context van de schoolvakken Aardrijkskunde, Economie en Geschiedenis.
Een probleem met evaluatie-opdrachten voor het domein van onderzoeksvaardigheden is
dat onderzoek doen meer is dan evalueren en bijstellen. Deze wijze van structureren doet
daarom in sterke mate afbreuk aan de authenticiteit van de onderzoekstaak: er is geen
keuzevrijheid omdat de context al geheel is vastgelegd en er is geen sprake van een eigen
creatie omdat slechts een gegeven ontwerp moet worden verbeterd. Om die reden is een
onderzoekstoets die geheel op evalueer- en verbetertaken is gebaseerd geen goede keus.
Echter, omdat het proces van evalueren en bijstellen wel onlosmakelijk deel uitmaakt van
onderzoek doen, is het wel wenselijk om dit type opdrachten als aanvulling te gebruiken op
open ontwerpopdrachten. Het is daarbij niet wenselijk om evaluatie-opdrachten in open
ontwerpopdrachten in te bouwen, omdat dan niet goed is te zeggen of een slechte prestatie
te wijten is aan het ontbreken van gerichte evaluatie-activiteiten, of aan een gebrek aan
creatieve ideeën bij het ontwerpen. De ‘evaluatie-vaardigheid’ kan daarom beter los van
ontwerptaken gemeten worden. Dit type evaluatie-opdrachten wordt toegepast bij
onderzoeksstap 2b, waarin het alleen gaat om het evalueren en bijstellen: het evalueren van
een onderzoeksontwerp, en het verbeteren van de uitvoerbaarheid daarvan. Doordat deze
vaardigheid in de onderzoekstoets gemeten kan worden aan de hand van een gestandaardiseerd te evalueren onderzoeksontwerp, wordt de beoordeelbaarheid van de ‘evaluatievaardigheid’ vergroot.
Een tweede manier om structurering aan te brengen is door leerlingen informatie mee te
geven over kwaliteitscriteria voor goed onderzoek, over het onderwerp van onderzoek en
over informatiebronnen die bij het maken van een onderzoeksopzet gebruikt zouden
kunnen worden. Deze vormen van informatie zijn bij de onderzoekstoets en de praktische
opdrachten aan de leerlingen meegegeven (behalve informatie over bronnen bij de
onderzoekstoets, om praktische redenen). Dit is in eerste instantie gedaan om te voorkomen
dat verschillen in kennis over het onderwerp en de kwaliteitscriteria in sterke mate de
prestaties van leerlingen zouden gaan bepalen. Niet minder belangrijk is echter dat met
deze maatregel ook de moeilijkheidsgraad van de toets teruggebracht kan worden.
Een derde mogelijkheid is het ontwerpproces structureren door handreikingen aan te bieden
en de taak overzichtelijk aan te bieden. Een voorbeeld van het eerste is het ontwerpproces
opsplitsen in te doorlopen activiteiten of fasen (als je een vraag wilt formuleren: doe eerst
dit en dan dat en let daarbij op kwaliteitscriterium zus en zo). Een voorbeeld van het
tweede is het maken van een antwoordformulier voor leerlingen, waarbij uit de lay-out en
de tekst gemakkelijk is af te leiden uit welke onderdelen het antwoord moet bestaan. Met
beide maatregelen kan de cognitieve belasting van de leerling teruggebracht worden. Beide
kunnen ook gezien worden als een vorm van structurering van het leren onderzoek doen
zelf, omdat aanwijzingen worden gegeven hoe je naar een bepaald product toe kunt
werken. Aangezien van leerlingen niet verwacht kan worden dat zij in staat zijn zelfstandig
onderzoek te doen, is het structureren van heu leren onderzoek doen een vereiste.
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Ter illustratie wordt bij deze derde structureringsmogelijkheid aangegeven hoe hieraan
gestalte is gegeven in het definitieve toetsontwerp. Uit Figuur 4.6 is impliciet al af te leiden
in welke mate het ontwerpproces wordt gestructureerd. Bij iedere stap wordt expliciet
aangegeven dat leerlingen moeten werken vanuit de kwaliteitscriteria voor goed onderzoek.
De reden hiervoor is dat het leerlingen stimuleert om te reflecteren op hun onderzoek
redenerend vanuit de kwaliteitscriteria. Binnen de stappen 1a, 1b en 2b is duidelijk een
fasering te onderscheiden die is aangebracht om leerlingen op weg te helpen. In de opmaak
van de antwoordschema’s (te vinden in Bijlage hoofdstuk 4) is deze fasering ook weer te
herkennen. Bij iedere fase is ruimte voor de leerling om een antwoord op te schrijven. Het
antwoordschema bij stap 2a heeft bijvoorbeeld de vorm van een tabel met lege cellen.
Iedere rij staat voor een andere deelvraag. In de eerste kolom kunnen type onderzoek
worden genoemd en toegelicht, in de tweede kolom bijpassende concrete informatiebronnen.
In stap 1 bestaat de fasering uit het stramien: formuleer eerst een voorlopig antwoord, en
stel dit daarna aan de hand van de kwaliteitscriteria bij (zie Figuur 4.5). Voor deze
eenvoudige fasering is gekozen om het creatieve proces van vragen genereren niet te laten
hinderen door gedachten als: “Is dit wel goed?” Aannemelijk is dat net als bij het schrijven
van teksten leerlingen gebaat kunnen zijn bij het uiteenrafelen van een fase van tekst
genereren en tekst reviseren. Bij stap 1a gaat aan het vragen genereren nog een activiteit
vooraf: het kiezen en verantwoorden van een topic voor het onderzoek. Dit heeft ten doel
de gedachten van leerlingen te focussen. Het kiezen van een topic binnen een breed
onderwerp is een eerste inperking. Als je je vervolgens afvraagt wat je aan dat topic
interesseert en wie wat aan onderzoek op dat vlak zou kunnen hebben, dan ben je eigenlijk
al bezig met het genereren van een doel voor een onderzoek. Dat kan het makkelijker
maken om vervolgens een gerichte onderzoeksvraag te bedenken.
In stap 2b is ook een fasering aangegeven: in de taakomschrijving staat dat bij het
verbeteren van het onderzoeksontwerp van voren naar achteren gewerkt moet worden
(beginnend bij de inperking van de onderzoeksvragen), en dat indien nodig de cyclus nog
een keer doorlopen moet worden. Ook op andere manieren wordt binnen stap 2b nog
structuur geboden, namelijk door te specificeren wat inperken van onderzoeksvragen is
(refererend aan de termen wat/wie/waar/wanneer) en door op het antwoordformulier
aanwijzingen te geven hoe de werkplanning bij te stellen. Het eerste is nodig om de kans te
verkleinen dat leerlingen een totaal andere onderzoeksvraag gaan bedenken (bijvoorbeeld
een ander methodisch vraagtype). Dat zou stap 2b moeilijker beoordeelbaar kunnen maken
en kost leerlingen mogelijk ook teveel tijd. Het tweede is nodig omdat bij stap 2b de
vaardigheid ‘werkplanning maken’ als een middel gezien wordt om de uitvoerbaarheid van
een onderzoeksontwerp te beoordelen en niet als een doel op zich. Zoals eerder aangegeven
wordt in onderhavig onderzoek de vaardigheid ‘werkplanning maken’ niet expliciet
meegenomen. Om het gebruik van dit hulpmiddel zo makkelijk mogelijk te maken zijn
aanwijzingen daartoe toegevoegd (zie Bijlage hoofdstuk 4).
Tot besluit zou nog de vraag kunnen worden gesteld waarom geen variatie is aangebracht
in de mate van structurering in de opeenvolgende toetsen. Het zou immers kunnen dat een
toename in de beheersing van onderzoeksvaardigheden de aangebrachte structurering
overbodig maakt. Om die reden zou bij de elkaar opeenvolgende onderzoekstoetsen de
mate van structurering geleidelijk kunnen worden afgebouwd. Om een aantal redenen is
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daarvan afgezien. Ten eerste is weinig bekend over de te verwachten toename in
beheersing van onderzoeksvaardigheden. Dat maakt het moeilijk zo niet onmogelijk om
hier in het toetsontwerp op te anticiperen. Ten tweede zorgt het voor meettechnische
complicaties, omdat de resultaten van toetsen met een verschillende mate van structurering
moeilijk met elkaar zijn te vergelijken. Mogelijke oplossingen voor dit laatste probleem
zouden kunnen zijn: a) leerlingen verdelen over verschillende condities: een conditie met
een gelijke mate van structurering bij opeenvolgende toetsen en een conditie met een
afnemende mate van structurering; b) leerlingen per meetmoment twee toetsvarianten laten
maken (een enigszins gestructureerde variant en een minder gestructureerde variant). Van
de eerste oplossing is afgezien, omdat dit het onderzoeksdesign te complex zou maken,
gegeven het totaal aantal leerlingen en het aantal condities dat nodig is om het effect van
varianten in begeleidingsgedrag te onderzoeken. Van de tweede oplossing is afgezien
omdat dit teveel tijd zou gaan kosten voor de leerlingen. Het tot vier keer toe maken van
één toetsvariant van ruim 1,5 uur grenst al aan het onhaalbare binnen de context van het
huidige tweede fase onderwijs. Of het ontbreken van een afname in de mate van
structurering door de onderzoekstoets daadwerkelijk tot methodische problemen heeft
geleid zal blijken uit de paragraaf over validering van het instrumentarium. Daarin zal
onder meer worden nagegaan of zich plafond-effecten voordeden (leerlingen die tegen de
maximale score aanzaten, al dan niet als gevolg van toegenomen vaardigheid).
Scoringsvoorschriften voor de onderzoekstoets
Voor het beoordelen van de prestaties van de leerlingen op de onderzoekstoets zijn
scoringsvoorschriften ontwikkeld. Bij ieder subaspect van onderzoeksvaardigheden is een
scoringsvoorschrift ontwikkeld. Door een beoordelaar wordt een score toegekend op een
drie-puntsschaal die weergeeft in welke mate aan de criteria van het betreffende
scoringsvoorschrift is voldaan. Figuur 4.7 betreft een toelichting bij de scoringsvoorschriften waarin onder meer staat weergegeven op welke wijze punten moeten worden
toegekend. In de daarop volgende figuren staan de scoringsvoorschriften op hoofdlijnen
weergegeven. Om het geheel hier compact te houden zijn de voorbeelden uit de
oorspronkelijke scoringsvoorschriften in de meeste gevallen achterwege gelaten.
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Figuur 4.7. Eerste deel. Toelichting scoringsvoorschriften.
Puntentelling -

Domeinspecificatie

Per subaspect geldt in principe de volgende puntentelling: 3= aan alle criteria voldaan;
2= aan één criterium voldaan; 1= aan geen enkel criterium voldaan.
- Indien slechts één criterium is geformuleerd, dan geldt: 3= geheel aan criterium
voldaan; 2= voor een groot deel aan criterium voldaan; 1= niet of nauwelijks aan
criterium voldaan.
- Als geen van de antwoordcategorieën recht doet aan het antwoord van de leerlingen,
naar oordeel van de beoordelaar, wordt geen punt toegekend. Bijvoorbeeld indien het
antwoord niet leesbaar is, of het antwoord van de leerlingen niet te typeren is op één
van de antwoordcategorieën.
Bij het beoordelen van sommige subaspecten is van belang om domeinspecificaties in de
onderzoeksvragen goed te onderscheiden:
- het ‘wat’ ( een concreet te onderzoeken verschijnsel)
- het ‘wie’ (een groep personen waarvan íets gespecificeerd is: nationaliteit,
leeftijdsklasse, bevolkings- of beroepsgroep);
- het ‘waar’ (toe te spitsen op een concreet gebied of een locatie, aanwijsbaar op een
geografische kaart);
- het ‘wanneer’ (de periode waarin het wat/ wie/ waar onderzocht wordt).

Vuistregels voor het onderscheiden van domeinspecificaties. Een synoniem voor het ‘wat’
is ‘verschijnsel’, indien sprake is van een concreet te onderzoeken verschijnsel. Een ‘wat’
is herkenbaar in de vraagformulering in zelfstandige naamwoorden in relatie tot
werkwoorden. Nauw hieraan gerelateerde termen zijn: variabele en constante. Zowel een
variabele als een constante kunnen als ‘wat’ beschouwd worden. Daarentegen kunnen
variabelen nooit als een ‘waar’, ‘wie’ of ‘wanneer’ gelabeld worden. Een combinatie van
een variabele en constante in één vraagformulering dient slechts als één concreet te
onderzoeken verschijnsel beschouwd te worden. Er kan ook sprake zijn van twee
verschijnselen (2x een ‘wat’) in één vraag. Dat is het geval als het ‘wat’ op te splitsen is in
twee afzonderlijke variabelen: verschijnselen waarvan de waarde onderzocht moet worden
teneinde de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden.
Voorbeelden: ‘ruimtelijke gevolgen van mainports’ telt als één verschijnsel. Het woord
‘mainports’ wordt hier niet geproblematiseerd: het is een verschijnsel met een vaststaande
waarde (een constante). Ter vergelijking: ‘milieukundige gevolgen van een toename van
het massatoerisme’ telt als twee verschijnselen: milieukundige gevolgen is een andere te
onderzoeken variabele dan (de mate van) toename van het massatoerisme.
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Figuur 4.7. Tweede deel. Toelichting scoringsvoorschriften.
Identificatie
methodisch
herkenbaar
vraagtype

Bij het beoordelen van sommige subaspecten is van belang om het methodisch herkenbare
vraagtype van hoofd- en deelvragen te kunnen identificeren. Onderstaande omschrijving
biedt houvast bij het classificeren van de onderzoeksvragen. Er is maar één vraagtype
mogelijk per vraag. Indien een vraag uit meerdere subvragen bestaat, wordt alleen het
eerste deel geclassificeerd. Indien een vraag multi-interpretabel is moet deze als
‘beschrijvend-beschrijvend’ worden geclassificeerd. Indien een vraag kenmerken van twee
verschillende vraagtypes omvat, moet het als het hoogste vraagtype geclassificeerd worden
(het hoogste nummer).
- Beschrijvend:
1: Als beschrijving: wat zijn kenmerken van x?
2: Als vergelijking: wat zijn overeenkomsten/ verschillen tussen x en y? of: waar is x
mee te vergelijken (zonder specificatie van y)? waar hangt x mee samen? waar lijkt
het op?
3: Als definitie: wat is de klasse van de kenmerken van x? waar maakt het deel van
uit? hoe is x in te delen?
4: Als evaluatie: wat is de waarde van de kenmerken van x? hoe goed/slecht is het?
- Verklarend:
5: Als verklaring: wat zijn de oorzaken en / of gevolgen van x?
6: Als voorspelling: hoe zal dat zijn? waartoe kan het leiden? waar gaat het heen?
7: Als ontwerp (ofwel: adviserende of probleemoplossende vraag): hoe kan het
probleem opgelost worden? wat zijn de alternatieven? wat is de beste oplossing voor
het problmem?

In Figuur 4.8 worden de scoringsvoorschriften behorend bij de deelvaardigheid ‘hoofdvraag formuleren’ weergegeven. Bij enkele subaspecten wordt gesproken over ‘aardrijkskundige vraagtypes’ en ‘aardrijkskundige benaderingen’. Achtereenvolgens worden hier
beide begrippen geoperationaliseerd.
De volgende aardrijkskundige vraagtypes worden onderscheiden:
- Beschrijvend: wat is daar/ waar is dat/ hoe is het daar/ hoe beleeft men dat daar?
• als beschrijving: wat zijn kenmerken van een bepaald gebied/ waar is een bepaald verschijnsel te vinden/ hoe beleeft men een bepaald verschijnsel in een
bepaald gebied?
• als vergelijking: wat zijn overeenkomsten/ verschillen tussen gebieden of
verschijnselen binnen een gebied?
• als definitie: hoe is een bepaald gebied in te delen/ hoe is een verschijnsel
binnen een gebied in te delen? Het gaat om het zoeken naar een criterium, afgeleid uit een klasse, om een verschijnsel te kunnen categoriseren. Voorbeeld:
“Voldoet Schiphol aan de kenmerken van een mainport?”
- Waarderend: wat is daar gewenst/ waar is dat gewenst/ wat is daar op welke
manier gewenst?
- Verklarend: waarom is dat daar zo/ waardoor is dat daar/ wat is daar het gevolg
van? N.B. Ook een vraag naar samenhang tussen gebieden en verschijnselen mag
beschouwd worden als een verklarend vraagtype.
- Voorspellend: hoe zal dat daar zijn/ waartoe kan dat leiden/ hoe zal men dat daar
beleven?
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-

Probleemoplossend: wat kan daar/ waar kan dat/ hoe kan dat daar?

Er zijn drie belangrijke verschillen tussen de aardrijkskundige vraagtypes en de methodisch
herkenbare vraagtypes genoemd in Figuur 4.7. Ten eerste moet bij aardrijkskundige
vraagtypes, conform de eindtermen tweede fase, altijd een ‘waar’ geproblematiseerd of
gespecificeerd worden (Ankoné, 1996). Ten tweede wordt bij de methodisch herkenbare
vraagtypes binnen het beschrijvende vraagtype een verder onderscheid gemaakt naar
beschrijvende, vergelijkende, definiërende en evaluerende vragen. Dit onderscheid wordt
niet gemaakt bij de oorspronkelijke aardrijkskundige vraagtypes, al valt het evaluerende
vraagtype vrijwel samen met het waarderende aardrijkskundige vraagtype (Ankoné, 1996).
Om te voorkomen dat leerlingen denken dat vergelijkende en definiërende vragen geen
goede vragen zijn, is in deze studie dit onderscheid alsnog ingebouwd. Ten derde mag in
tegenstelling tot bij de methodisch herkenbare vraagtypes bij de aardrijkskundige
vraagtypes een vraag naar de samenhang tussen verschijnselen geclassificeerd worden als
beschrijvende en als verklarende vraag. De reden is dat uit de formulering van de
aardrijkskundige vraagtypes niet duidelijk is op te maken waar een samenhangsvraag toe
behoort. Derhalve mag niet van leerlingen verwacht worden dat zij in een samenhangsvraag een beschrijvende vraag herkennen in de vorm van een vergelijking van twee of meer
verschijnselen.
Het volgende onderscheid wordt gemaakt in aardrijkskundige benaderingen (naar Ankoné,
1996; Vankan, 1999):
• De regiobenadering: over verschillen en de onderlinge samenhang tussen meerdere
verschijnselen binnen een gespecificeerd gebied.
• De ruimtelijke benadering: over de ruimtelijke relatie tussen twee of meer gespecificeerde domeinaspecten.
o Over ruimtelijke interactie (verplaatsingen van mensen, goederen en informatie);
o Over ruimtelijke nabijheid.
o Over relatieve en absolute afstand tussen domeinaspecten.
• De gedragswetenschappelijke benadering: over ruimtelijk gedrag: hoe mensen hun
ruimtelijke omgeving gebruiken en waarom ze dat zo doen.
• De mens-milieu benadering: over hoe de natuurlijke omgeving het gedrag van de
mens bepaalt en andersom.
• De aardwetenschappelijke benadering: over fysische verschijnselen en processen
aan het aardoppervlak, zonder relatie tot de mens.
In Figuur 4.9 worden de scoringsvoorschriften behorend bij de deelvaardigheid ‘deelvragen
formuleren’ weergegeven. Om de scoringsvoorschriften bij de subaspecten 1b2a en 1b2b
toe te kunnen passen, moet het methodisch herkenbare vraagtype van de hoofdvraag en/of
de deelvragen geïdentificeerd worden. Een logische ordening van deelvragen is volgens
Oost (1999) onder meer herkenbaar aan de opeenvolging van vraagtypes. Beschrijvingsproblemen gaan volgens Oost vooraf aan verklaringsproblemen. Ook in een lesmethode als
Atlantis wordt gerefereerd aan het methodische vraagtype om tot een logische ordening van
deelvragen te kunnen komen (Van Nijnatten, 1998a). Ook om de ‘fit’ tussen hoofd- en
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deelvragen te kunnen bepalen dient gekeken te worden naar het methodische vraagtype. De
vraagtypes in de deelvragen mogen volgens Oost niet van een hoger niveau zijn dan die
van de hoofdvraag. Als de hoofdvraag níet een beschrijvend-beschrijvend vraagtype
betreft, geldt bovendien nog een tweede eis: bij ten minste één deelvraag moeten twee of
meer verschijnselen aan elkaar gerelateerd worden (omdat de hoofdvraag in dat geval ook
altijd een relatie tussen twee of meer verschijnselen betreft).
In de figuren 4.10 en 4.11 worden de scoringsvoorschriften behorend bij de vaardigheid
‘onderzoeksplan maken’ weergegeven. Alleen de scoringsvoorschriften bij twee
subaspecten in Figuur 4.10 behoeven enige toelichting. Bij ‘aantal genoemde concrete
informatiebronnen’ (subaspect 2a2a) wordt niet de feitelijke juistheid van de concrete
informatiebron beoordeeld. Reden daarvoor is dat het niet gaat om het meten van de
inhoudelijke kennis van leerlingen over bronnen in een situatie waarin leerlingen geen
toegang tot bronnen hebben. Het gaat erom dat leerlingen in staat zijn mogelijke
informatiebronnen te genereren die concreet genoeg omschreven zijn om ze (in een later
stadium) te kunnen opzoeken. Bij het beoordelen van ‘dekking domein deelvragen door
concrete informatiebronnen’ (subaspect 2a2b) worden geen hoge eisen aan leerlingen
gesteld, omdat leerlingen in dit stadium slechts in beperkte mate hun informatiebronnen
kunnen concretiseren. Het gaat er in de beoordeling om dat in de omschrijving van de
concrete informatiebronnen twee aspecten van het domein van de deelvragen herkenbaar
zijn.
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Figuur 4.8. Scoringsvoorschriften bij de deelvaardigheid ‘hoofdvraag formuleren’.
SubOmschrijving Scoringsvoorschriften (op hoofdlijnen)
aspect
1a1a
Taalkundig
Het gaat om één vraag die taalkundig duidelijk is. Criteria:
juiste
- Het zijn niet meerdere vragen tegelijk (om leerlingen te dwingen het hoofddoel
formulering
van hun onderzoek te bepalen).
hoofdvraag
- De zin is duidelijk en slechts op één manier op te vatten, qua zinsopbouw en
woordkeuze. (Los gezien van de betekenis van de vraag en de gebruikte
begrippen, mag niet ambigu zijn wat onderzocht gaat worden.)
1a1b
Omschrijving De gebruikte begrippen zijn duidelijk omschreven in een toelichting op de
gebruikte
hoofdvraag. Criteria:
begrippen
- Alle begrippen zijn omschreven
hoofdvraag
- de laatste twee genoemde begrippen (onderaan de opsomming) zijn begrijpelijk
omschreven voor de leek (=leerling in de basisvorming). Een begrip kan pas
begrijpelijk zijn als het in andere bewoordingen is omschreven en ten minste één
domeinaspect van het begrip worden onderscheiden.
1a1c
Specificatie
Het domein van de hoofdvraag is gespecificeerd.
domein
Criterium: uit de formulering moet blijken dat leerlingen het domein van de
hoofdvraag
hoofdvraag gespecificeerd hebben door aan drie domeinaspecten te refereren (zie
omschrijving in de toelichting).
1a1d
Inperking
Het domein van de hoofdvraag is enigszins ingeperkt. Criteria:
domein
- Uit de formulering van domeinaspecten blijkt dat leerlingen zowel het ‘wat’ als
hoofdvraag
het ‘waar’ hebben ingeperkt, t.o.v. het onderwerp van de toets hebben ingeperkt.
De domeinaspecten van de toetsen betreffen altijd een ‘waar’ (Nederland) en één
‘wat’ (zie omschrijving toetsonderwerpen).
- Leerlingen hebben een domeinaspect toegevoegd dat niet in de definitie van het
toetsonderwerp voorkomt: een wie of wanneer, of een ander ‘wat’/ ‘waar’ dan
wat bij het voorgaande criterium meetelde.
1a2a
Aardrijkskun- Er moet sprake zijn van een aardrijkskundig vraagtype. Criteria:
dig vraagtype - Er is een ‘waar’ in de vraag gespecificeerd of geproblematiseerd.
hoofdvraag
- Het eerste door de leerling genoemde aardrijkskundige vraagtype moet
overeenkomen met de classificatie van de hoofdvraag door de beoordelaar.
1a2b
Thematiek
De te onderzoeken thematiek moet iets toevoegen aan de gegeven informatie.
Criteria:
hoofdvraag:
aansluiting bij - De hoofdvraag moet gekoppeld zijn aan het gegeven thema van de toets
(blijkend uit de vraagformulering of de toelichting op de begrippen).
onderwerp
- De hoofdvraag moet iets toevoegen aan de gegeven achtergrondinformatie: de
toets
vraag mag niet volledig te beantwoorden zijn met kennis afgeleid uit de
achtergrondinformatie.
1a2c
Thematiek
De te onderzoeken thematiek moet aardrijkskundig van aard zijn. Criteria:
hoofdvraag:
- De hoofdvraag (of de toelichting van begrippen uit de hoofdvraag) moet één of
aardrijkskunmeer aardrijkskundige begrippen bevatten.
dige gehalte
- Het laatst genoemde aardrijkskundige begrip (in de totale opsomming van
begripsomschrijvingen) moet inhoudelijk juist worden omschreven, én er moeten
ten minste twee kenmerken (níet domeinaspecten) van het begrip onderscheiden
worden.
1a2d
Aardrijkskun- Criteria m.b.t. de aardrijkskundige benadering:
dige
- De hoofdvraag moet volgens de beoordelaar gesteld zijn vanuit één of meer
benaderingsaardrijkskundige benaderingen. Dat wil zeggen dat kenmerken van één of meer
wijze
aardrijkskundige benadering herkenbaar moeten zijn, of dat een begrip uit zo’n
benadering geproblematiseerd wordt in de formulering van de hoofdvraag.
- Alle door de leerling genoemde aardrijkskundige benaderingen moeten
overeenkomen met de classificatie van de beoordelaar.
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Figuur 4.9. Scoringsvoorschriften bij de deelvaardigheid ‘deelvragen formuleren’.
Sub- Omschrijving
aspect
1b1a
Taalkundig
juiste
formulering
deelvragen
1b1b Omschrijving
gebruikte
begrippen
deelvragen

1b1c

1b2a

1b2b

1b2c

Scoringsvoorschriften (op hoofdlijnen)

Per deelvraag gaat het om één vraag die taalkundig duidelijk is. Criteria:
- Het zijn niet meerdere vragen tegelijk.
- De zin is duidelijk en slechts op één manier op te vatten, qua zinsopbouw en
woordkeuze.
De gebruikte begrippen zijn duidelijk omschreven in een toelichting op de
hoofdvraag. Criteria:
- Alle begrippen zijn omschreven
- Het laatst genoemde begrip (onderaan de opsomming) is begrijpelijk
omschreven voor de leek (=leerling in de basisvorming). Een begrip kan
pas begrijpelijk zijn als het in andere bewoordingen is omschreven en ten
minste één domeinaspect van het begrip worden onderscheiden.
Specificatie
Het domein van ieder deelvraag is gespecificeerd. Criterium:
domein
Uit de formulering moet blijken dat leerlingen het domein van iedere deelvraag
deelvragen
gespecificeerd hebben door aan drie domeinaspecten te refereren (zie
omschrijving domeinaspecten in vorige tabel).
Ordening
De ordening van de deelvragen moet logisch zijn. Criteria:
deelvragen
- Deelvragen die van een lager methodisch herkenbaar vraagtype zijn moeten
vooraf gaan aan deelvragen van een hoger vraagtype (zie 1a2).
- De volgorde is niet-onlogisch
‘Fit’ deelvragen De deelvragen moeten passen bij het methodisch herkenbare vraagtype van
met methodisch de hoofdvraag (zie 1a2). Criteria:
herkenbare
- Er moet ten minste één deelvraag geformuleerd zijn van het beschrijvend
vraagtype
beschrijvende vraagtype.
hoofdvraag
- Er moet ten minste één deelvraag bij zitten waarbij twee verschijnselen aan
elkaar gerelateerd worden (behalve bij een hoofdvraag van het beschrijvend
beschrijvende vraagtype).
• ofwel een vergelijking van twee verschijnselen (vergelijkend vraagtype);
• ofwel het relateren van een verschijnsel aan een klasse (definiërend
vraagtype);
• ofwel het relateren van een verschijnsel aan (normatieve) criteria
(evaluerend vraagtype);
• ofwel het relateren van een verschijnsel aan een oorzaak of gevolg
(verklarend vraagtype).
- De deelvragen zijn niet van een hoger ‘niveau’ vraagtype dan de
hoofdvraag.
‘Fit’ domein
De afbakening van de deelvragen sluit aan bij de afbakening van de
hoofdvraag –
hoofdvraag. Criterium:
deelvragen
De domeinspecificaties in de hoofd- en deelvragen (het wat/ wie/ waar/
wanneer) zijn niet strijdig aan elkaar. De deelvragen – in samenhang beschouwd
– mogen geen groter domein beslaan dan weergegeven in de hoofdvraag. Een
kleiner domein is alleen toegestaan indien de domeinaspecten uit de deelvragen
samen de breedte van het domein uit de hoofdvraag dekken (‘enigszins’
gespreid zijn over het domein).
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Figuur 4.10. Scoringsvoorschriften bij de deelvaardigheid ‘onderzoeksopzet maken’.
Sub- Omschrijving
aspect
2a1a
Onderbouwing
keuze typen
onderzoek en
informatiebronnen

2a2a

2a2b

Scoringsvoorschriften (op hoofdlijnen)

De keuze voor door de leerling genoemde type of concrete informatiebronnen wordt onderbouwd met de juiste soort argumenten (voor iedere
deelvraag afzonderlijk) Criterium:
In een zin of enkele steekwoorden is een redenering herkenbaar bedoeld ter
onderbouwing van de keuze van één type of concrete informatiebron naar keuze.
In die redenering moet het gaan om één van de twee volgende argumenten
(ongeacht of die inhoudelijk juist worden ingezet):
- het geschiktheidsargument: beargumenteerd wordt dat een gekozen type of
concrete informatiebron geschikt is om de te onderzoeken deelvraag mee te
beantwoorden (of: de leerling sluit de geschiktheid van niet gekozen
informatiebron uit).
- het beschikbaarheidsargument: beargumenteerd wordt dat er concrete
informatiebronnen beschikbaar zijn: leerlingen geven bij één of meer
concrete informatiebronnen aan op welke plek of op welke manier deze
bereikbaar zijn.
Aantal
Het aantal genoemde concrete informatiebronnen. Criterium:
genoemde
Per deelvraag moeten drie of meer concrete informatiebronnen worden genoemd
concrete
(ongeacht of ze beschikbaar en geschikt zijn voor beantwoording deelvragen).
informatiebron- Voorbeelden van concrete informatiebronnen:
nen
- een specifieke, te lokaliseren groep personen voor ondervraging;
- een folder/ voorlichtingsbrochure of website indien de naam van de
betreffende instantie genoemd is;
- boeken, kranten of statistieken indien het onderwerp is gespecificeerd.
Dekking
De concrete informatiebronnen moeten het domein uit de betreffende
domein
deelvraag enigszins ‘dekken’. Criterium:
deelvragen door Van de laatste twee genoemde concrete informatiebronnen moeten in elk van
concrete
beide bronnen ten minste twee domeinaspecten van het wat, waar of wie of
informatiebron- wanneer op de juiste wijze gespecificeerd worden (dus: overeenkomstig met het
nen
waar, wie en wanneer in de bijbehorende deelvraag). Het waar, wie, wanneer
mogen niet een breder domein beslaan dan in de deelvragen. Een smaller
domein is wél toegestaan, mits alle concrete informatiebronnen samen wel de
breedte van het domein dekken (‘enigszins’ gespreid zijn over het domein).
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Figuur 4.11. Scoringsvoorschriften bij de deelvaardigheid ‘bijstellen onderzoeksontwerp’.
Sub- Omschrijving
aspect
2b1a
Inperking
domein
deelvragen

2b1b

2b2a

2b2b

Scoringsvoorschriften (op hoofdlijnen)

Het domein van één of meer deelvragen is ingeperkt, ten opzichte van de
oorspronkelijke deelvragen (ongeacht of ze op elkaar aansluiten). Criteria:
- Bij één of meerdere deelvragen is sprake van een inperking van ten minste
één domeinaspect ten opzichte van de oorspronkelijke deelvragen. Dit
betreft een verdere afbakening van het wat, wie, waar of wanneer: bevolkingsgroepen, gebieden, periodes of de te onderzoeken verschijnselen.
- Bij geen van de deelvragen is sprake van een vergroting van het domein ten
opzichte van de oorspronkelijke deelvragen.
Aansluiting
Het domein van iedere deelvraag sluit na aanpassing nog even goed aan op
domein inperkte de andere deelvragen en op de (aangepaste) hoofdvraag, in vergelijking met
deelvragen op
de oorspronkelijke hoofd- en deelvragen. Criterium:
hoofdvraag
De gewijzigde domeinspecificaties in de hoofd- en deelvragen (het wat/ wie/
waar/ wanneer) zijn niet strijdig aan elkaar. Dat wil zeggen dat de deelvragen indien in samenhang beschouwd - geen groter of kleiner domein beslaan dan in
de hoofdvraag staat aangegeven (of in de toelichting op begrippen uit de
hoofdvraag), en dat de gewijzigde domeinaspecten in de deelvragen onderling
consistent zijn, waar dat moet gezien de overeenkomst in corresponderende
domeinaspecten in de oorspronkelijke deelvragen.
Kwaliteit
Kwaliteit van de onderzoeksopzet na aanpassing. Criteria:
onderzoeksop- - Alle aangebrachte wijzigingen in de keuze van type onderzoek en/ of het
zet na
aantal en de aard van de concrete informatiebronnen zijn eenduidig.
aanpassing
‘Eenduidig’ wil zeggen dat duidelijk moet zijn waar de wijziging op slaat
(welke deelvraag) en/ of waar het voor in de plaats komt (welke type of
concrete informatiebron).
- De aangebrachte wijzigingen zijn niet ten koste gegaan van de kwaliteit van
de onderzoeksopzet:
1.
Een wijziging van type onderzoek moet samengaan met een specificatie van concrete informatiebronnen (omdat de oorspronkelijke
concrete bronnen deels niet meer van toepassing zijn bij wijziging
van het type onderzoek).
2.
Bij wijziging van concrete informatiebronnen moet de keuze aan
beide onderstaande criteria voldoen:
(a) er wordt ten minste één concrete informatiebron genoemd;
(b) bij ten minste één concrete informatiebron wordt één van de
aspecten van het wat/wie/waar/ wanneer gespecificeerd uit het
domein van één van de betreffende deelvragen.
Aansluiting
Leerlingen brengen niet meer of minder wijzigingen aan in de onderzoeksaangepaste
opzet dan noodzakelijk is, gezien de inperking van het domein van de
onderzoeksop- deelvragen. Criteria:
zet op domein
- Alle wijzigingen zijn logisch gezien de wijziging van de domeinaspecten in
deelvragen
de deelvragen: niet meer wijzigingen zijn aangebracht in de onderzoeksopzet
dan noodzakelijk is.
- Er ontbreken geen wijzigingen: niet minder wijzigingen zijn aangebracht in
de onderzoeksopzet dan noodzakelijk is.
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4.3.1.3. Constructie van het beoordelingsmodel voor de praktische opdrachten
Naast de onderzoekstoets wordt de beheersing van onderzoeksvaardigheden ter vergelijking ook afgemeten aan de prestaties op de praktische opdrachten zelf. Om deze prestaties
te kunnen beoordelen is een apart beoordelingsmodel opgesteld. Dit model komt op
hoofdlijnen overeen met de scoringsvoorschriften, maar is veel beknopter zodat het voor
docenten haalbaar wordt om er de prestaties van hun eigen leerlingen mee te beoordelen.
De beoordelingsvorm wijkt daarom af van die bij de scoringsvoorschriften. In het
beoordelingsmodel worden per deelvaardigheid de subaspecten samengenomen. Het aantal
punten dat per deelvaardigheid wordt toegekend is afhankelijk van het aantal subaspecten
waarop een leerling positief scoort. Een hoge score op het ene subaspect kan dus
compenserend werken voor een lage score op een ander subaspect van dezelfde
deelvaardigheid.
Deze aanpassingen ten opzichte van de scoringsvoorschriften zijn doorgevoerd vanwege de
beperkte praktische bruikbaarheid van de scoringsvoorschriften. Het beoordelingsmodel is
in eerste instantie bedoeld om docenten vrij vlot de prestaties van hun leerlingen te kunnen
laten beoordelen, zodat zij deze niet alleen voor een summatieve evaluatie maar ook voor
een formatieve evaluatie kunnen gebruiken (het geven van tussentijdse feed-back om het
leerproces van de leerling te bevorderen). Qua taalgebruik en mate van specificatie sluit het
beoordelingsmodel nauw aan bij de kwaliteitscriteria voor goed onderzoek die leerlingen
hanteren bij de praktische opdrachten.
In Figuur 4.12 staan de criteria uit het beoordelingsmodel weergegeven en worden ze
gekoppeld aan de subaspecten van de onderzoeksvaardigheden die ze representeren. Ten
aanzien van stap 1 komen niet alle subaspecten terug in het beoordelingsmodel. Per
subaspect wordt aangegeven waarom deze niet in de beoordelingscriteria zijn verwerkt.
- ‘Taalkundig juiste formulering hoofdvraag’ en ‘taalkundig juiste formulering
deelvragen’: deze subaspecten worden niet beschouwd als wezenlijke aspecten
van onderzoeksvaardigheid, maar vormen wel een voorwaarde om een vraagstelling te kunnen beoordelen. Hoewel de taalkundige juistheid niet expliciet in de
beoordelingscriteria wordt genoemd, weegt dit impliciet toch mee. Net als bij de
kwaliteitscriteria voor leerlingen lokt het criterium ‘formuleer een beantwoordbare vraag’ uit dat deze in taalkundig opzicht geen dubbelzinnigheden oproept door
zinsopbouw of woordkeuze. De verwachting is daarom dat docenten in de toepassing van het criterium toch de taalkundige juistheid mee zullen laten wegen.
- ‘Inperking domein hoofdvraag’: net als bij de kwaliteitscriteria voor leerlingen
lijkt ook hier dit subaspect lijkt te ontbreken, omdat het niet in de criteria van stap
1a naar voren komt. Het subaspect komt echter wel naar voren in stap 2b, waarin
de uitvoerbaarheid van het onderzoeksontwerp wordt beoordeeld mede aan de
hand van de mate waarin de hoofd- en deelvragen zijn ingeperkt. Het subaspect is
in de criteria van stap 1a achterwege gelaten om het beoordelingsproces voor de
docent te vereenvoudigen. Of een hoofdvraag ‘voldoende’ is ingeperkt is makkelijker te beoordelen als er een uitgewerkt onderzoeksplan ligt. De criteria bij stap
1a vereisen enkel van leerlingen dat zij het domein van de hoofdvraag specifice-
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-

-

ren (‘afbakenen’), zodat de docent in een later stadium de mate van inperking kan
beoordelen.
‘Ordening deelvragen’: dit subaspect is weggelaten om het beoordelingsproces
voor de docent te vereenvoudigen. De ordening van deelvragen zegt iets over de
volgorde waarin naar een antwoord op de hoofdvraag toegewerkt dient te worden.
Hoewel dit subaspect wel is opgenomen in de kwaliteitscriteria voor leerlingen, is
het in de beoordelingscriteria toch achterwege gelaten omdat de beoordeling van
stap 1b anders te complex zou worden voor docenten. Aan andere subaspecten
van stap 1b werd meer belang gehecht (de beantwoordbaarheid en de inhoudelijke samenhang met de hoofdvraag).
‘Fit deelvragen met het methodisch vraagtype van de hoofdvraag’: dit subaspect
ontbreekt in het criterium bij stap 1b omwille van de vereenvoudiging, net als bij
de kwaliteitscriteria voor leerlingen. Toch sluit de algemene omschrijving van het
beoordelingscriterium het subaspect geenszins uit (zie de toelichting bij Figuur
4.4). Hoewel dit subaspect dus niet expliciet in het beoordelingscriterium is meegenomen, zal het impliciet bij de beoordeling van de samenhang tussen hoofdvraag en deelvragen toch mee kunnen wegen.
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Figuur 4.12. Eerste deel. Koppeling van subaspecten aan criteria in het beoordelingsmodel
voor de praktische opdrachten
Subaspect

Omschrijving

1a1b

Omschrijving gebruikte
begrippen hoofdvraag
Specificatie domein
hoofdvraag
Aardrijkskundig
vraagtype hoofdvraag
Thematiek hoofdvraag:
aardrijkskundige gehalte

1a1c
1a2a
1a2c

1a2d

1b1b
1b1c
1b2c

2a1a
2a2a
2a2b

Criteria beoordelingsmodel praktische opdrachten

Stap 1a. Is er een beantwoordbare, geografische hoofdvraag
geformuleerd?
a. Nee
b. Nee, de vraag is niet beantwoordbaar (begrippen niet duidelijk
omschreven en hoofdvraag niet afgebakend) en het betreft geen
geografische vraag (er is geen geografisch vraagtype herkenbaar, en
er zijn geen geografische begrippen uit het domein gebruikt in de
vraag zelf of toelichting daarop).
c. Nee, de vraag is niet beantwoordbaar of het betreft geen
geografische vraag.
d. Ja, de vraag is redelijk beantwoordbaar en het betreft een
geografische vraag.
Stap 1a: Is bij de hoofdvraag een aardrijkskundige benaderingswijze
Aardrijkskundige
gekozen?
benaderingswijze
a. Neen
b. Ja, maar uit de hoofdvraag of de toelichting daarop is niet op te
maken dat deze van toepassing is.
c. Ja, en uit de hoofdvraag of de toelichting daarop is op te maken
dat deze van toepassing is.
Omschrijving gebruikte Stap 1b: Zijn er beantwoordbare deelvragen geformuleerd die
aansluiten op de hoofdvraag?
begrippen deelvragen
a. Neen, geen van de deelvragen is redelijk beantwoordbaar
Specificatie domein
(begrippen niet duidelijk omschreven en deelvragen niet
deelvragen
afgebakend).
‘Fit’ domein hoofdvraag b. Ja, maar niet alle deelvragen zijn redelijk beantwoordbaar (en
– deelvragen
sluiten dus ook niet goed aansluiten op de hoofdvraag).
c. Ja, alle deelvragen zijn redelijk beantwoordbaar, maar ze sluiten
niet of nauwelijks aan bij de hoofdvraag.
d. Ja, de deelvragen zijn redelijk beantwoordbaar en sluiten aan op
de hoofdvraag: met de antwoorden kan de hoofdvraag beantwoord worden, zonder overbodige info.
Stap 2a: Is een goede onderzoeksopzet gemaakt waarbij is
Onderbouwing keuze
aangegeven welke typen onderzoek en welke concrete infobronnen
typen onderzoek en
nodig zijn (per deelvraag)?
informatiebronnen
a. Neen, niet voldoende is aangegeven welk type onderzoek en
Aantal genoemde
informatiebronnen nodig zijn.
concrete informatiebron- b. Ja, maar de gekozen typen onderzoek en informatiebronnen zijn
nen
niet beschikbaar/ geschikt voor deelvragen en gekozen concrete
informatiebronnen geven een te eenzijdig beeld (te weinig
Dekking domein
concrete informatiebronnen of te weinig gespreid over het
deelvragen door concrete
gebied/ groep/ periode uit de deelvragen).
informatiebronnen
c. Ja, maar de gekozen typen onderzoek en informatiebronnen zijn
niet beschikbaar/ geschikt voor deelvragen of gekozen informatiebronnen geven een te eenzijdig beeld.
d. Ja, de gekozen typen onderzoek en informatiebronnen zijn
beschikbaar/ geschikt voor deelvragen en gekozen informatiebronnen geven een voldoende divers beeld.
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Figuur 4.12. Tweede deel. Koppeling van subaspecten aan criteria in het beoordelingsmodel voor de praktische opdrachten
Subaspect

Omschrijving

Criteria beoordelingsmodel praktische opdrachten

2b1a

Inperking domein
deelvragen
Aansluiting domein
inperkte deelvragen op
hoofdvraag
Kwaliteit onderzoeksopzet na aanpassing
Aansluiting aangepaste
onderzoeksopzet op
domein deelvragen

Stap 2b: Is het onderzoeksontwerp als geheel uitvoerbaar? (Is de
hoofdvraag te beantwoorden met de gekozen informatiebronnen
binnen de beschikbare tijd?)
NB: Op het moment van de tussentijdse beoordeling van stap 1 en 2
is nog niet met zekerheid te zeggen of de gekozen allemaal
infobronnen werkelijk geschikt en beschikbaar zijn. Dat moet later
blijken tijdens het verzamelen van de informatie (stap 3).
NB: Als leerlingen niet het maximaal aantal punten krijgen voor dit
beoordelingsaspect, mogen ze het onderzoek pas gaan uitvoeren als
ze alsnog erin slagen het onderzoeksontwerp uitvoerbaar te maken.
Om leerlingen hierbij te helpen, is sturende feedback van de docent
gewenst (ná het moment van de tussentijdse beoordeling).
a. Niet te beoordelen omdat er geen goede werkplanning is
gemaakt.
b. Nee, het onderzoeksontwerp is niet uitvoerbaar, omdat zowel de
hoofd- en deelvragen niet voldoende zijn ingeperkt als de
onderzoeksopzet niet goed is (de gekozen typen onderzoek en
informatiebronnen zijn niet beschikbaar, ongeschikt voor
beantwoording van de deelvragen, of geven een eenzijdig beeld).
c. Nee, het onderzoeksontwerp is niet uitvoerbaar: de hoofd- en
deelvragen zijn onvoldoende ingeperkt of de onderzoeksopzet is
niet goed.
d. Ja, het onderzoeksontwerp als geheel is uitvoerbaar.

2b1b
2b2a
2b2b

4.3.1.4. Meten van voorkennis en ervaring met onderzoek doen
In het hiervoor besproken ontwerp van de onderzoekstoets komen veel woorden voor die
leerlingen als moeilijk kunnen ervaren (zoals de omschrijving van de kwaliteitscriteria voor
onderzoek). Het gevaar bestaat dat als leerlingen moeite hebben met deze terminologie de
onderzoekstoets voornamelijk de beheersing van specifieke declaratieve kennis meet en
niet onderzoeksvaardigheden in brede zin. Het gebruik van moeilijke woorden is echter niet
helemaal te voorkomen. Verschillende onderzoekers geven aan dat de beheersing van
conceptuele kennis die aan ‘onderzoeksprocessen’ of ‘onderzoekend handelen’ ten
grondslag ligt, mede de prestaties op onderzoeksvaardigheden bepaalt (Friedler & Tamir,
1984; Zohar & Tamir, 1986; Maor, 1991; Verkroost, 1999; White & Frederikson, 1998).
Maor (1991) gaat zelfs van de veronderstelling uit dat beheersing van deze kennis
voorwaardelijk is voor het doen van onderzoek. In onderhavig onderzoek wordt uitgegaan
van een verwevenheid van declaratieve kennis en procedurele kennis over onderzoek doen.
In de onderzoekstoets wordt derhalve ook uitgegaan van enige begripsmatige kennis. Om
na te kunnen gaan of een lage score op de onderzoekstoets te maken heeft met geringe
kennis over onderzoek doen en over de onderwerpen van onderzoek, is het wenselijk
voorafgaand aan de onderzoekstoets een indicatie te verkrijgen van de mate van beheersing
van deze ‘terminologie’.
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Op verschillende manieren kan een indicatie van de beheersing van terminologie verkregen
worden: direct (via het meten van de beheersing van begrippen) en indirect (via het meten
van percepties van de eigen beheersing van begrippen). Een voorbeeld van een directe
meting is de toets ontwikkeld door Verkroost (1999) voor onderzoekskennis van docenten
in opleiding. Ze ontwikkelde per onderzoeksvaardigheid multiple-choice items op
verschillende niveaus van beheersing (feitelijk, begripsmatig, toepassingsgericht,
analytisch, synthetisch en evaluatief). De scores op deze kennistoets bleken echter niet te
correleren met de mate van onderzoekend handelen van de docenten in opleiding. Ook
bleken de items onderling nauwelijks samen te hangen. Uit dit resultaat kan worden
geconcludeerd dat het niet eenvoudig is om een valide kennistoets te ontwikkelen. Een
bijkomend nadeel is dat het afnemen van een kennistoets veelal een groter beroep doet op
de beschikbare tijd van de leerling dan een indirecte wijze van meten via zelfpercepties.
Gezien de tijd die de leerling in deze studie al kwijt is aan het maken van de onderzoekstoetsen en de praktische opdrachten, telt dit laatste argument zwaar mee in de afweging
tussen een directe en een indirecte wijze van meten.
Een manier om de beheersing van terminologie op een indirecte wijze te meten is het
gebruik maken van zelfinschattingen. Het meten aan de hand van zelfpercepties kan enige
vertekening met zich meebrengen, bijvoorbeeld omdat in het afwegingsproces allerlei
gevoelens over (on-) bekwaamheid mee kunnen spelen (zie ook paragraaf 4.3.4.3.). Echter,
als leerlingen gevraagd wordt naar feitelijk gedrag (wanneer heb je begrip x toegepast?) of
naar concrete aantallen (hoe vaak heb je begrip x gebruikt?), wordt de kans op vertekening
door gevoelens van (on-) bekwaamheid veel kleiner.
In het licht van de voorgaande argumenten is gekozen voor een indirecte wijze van meten
via de zelfpercepties van leerlingen. Bij beide praktische opdrachten kregen leerlingen
schriftelijke gesloten vragen voorgelegd. De items zijn opgedeeld in drie onderwerpen die
ieder een schaal zouden moeten vormen (zie de voorbeelden van items in Bijlage hoofdstuk
4):
1. kennis en ervaring ten aanzien van het ontwerpen van onderzoek (opgedaan zowel
in het schooljaar voorafgaand aan beide praktische opdrachten als in het huidige
schooljaar als in de periode tussen de twee praktische opdrachten in);
2. ervaring met uitleg en lezen over het ontwerpen van onderzoek (in het schooljaar
van de eerste praktische opdracht en in de periode tussen de twee praktische opdrachten in);
3. de beheersing van de kwaliteitscriteria (als onderdeel van de huiswerkopdracht). Per
kwaliteitscriterium moesten leerlingen aangeven of: a) ze het moeilijk vonden te
begrijpen; b) ze wisten hoe te zorgen dat ze eraan konden voldoen; c) ze een voorbeeld konden bedenken van een goede toepassing; d) ze bij de praktische opdracht
voldoende rekening met het criterium hebben gehouden (verwant aan het onderscheid gemaakt door Verkroost; 1999).
Items behorend tot het laatste onderwerp (3a t/m 3d) zijn afgenomen voorafgaand aan het
maken van de onderzoekstoets, als onderdeel van de huiswerkopdracht. De overige items
zijn na afronding van de ontwerpfase van de praktische opdracht ingevuld, als onderdeel
van een vragenlijst over de leeromgeving. De items behorend bij het derde onderwerp zijn
alleen bij de tweede praktische opdracht aan leerlingen voorgelegd. Dit komt omdat het
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idee voor een soort ‘kennistoets’ pas ontstond toen de eerste praktische opdracht al van
start was gegaan. Daardoor is het beeld van de gepercipieerde beheersing van aan
onderzoek gerelateerde kennis ten tijde van de eerste praktische opdracht minder compleet.

4.3.1.5. Kwaliteit van de onderzoekstoets
In deze subparagraaf wordt de kwaliteit van de onderzoekstoets nagegaan. Eerst wordt
ingegaan op de vraag of aan voorwaarden voor validiteit is voldaan door na te gaan in
welke mate de scores van verschillende beoordelaars samenhangen. Daarna wordt
nagegaan in welke mate de schalen waarmee onderzoeksvaardigheden worden gemeten
betrouwbaar zijn. Tot slot wordt nader ingegaan op aspecten van de validiteit van de
onderzoekstoets.
De interbeoordelaarssamenhang op de subaspecten in de onderzoekstoets.
Voor het analyseren van de prestaties van leerlingen op de onderzoekstoets zijn
scoringsvoorschriften ontwikkeld. Nadat deze hun definitieve vorm hadden gekregen is een
aantal toetsen door verschillende beoordelaars onafhankelijk van elkaar geanalyseerd, ten
einde de mate van samenhang in scores te kunnen vaststellen. Op twee momenten is de
interbeoordelaarssamenhang vastgesteld. Bij het eerste meetmoment zijn de toetsen door
drie beoordelaars geanalyseerd. Bij het tweede meetmoment waren twee van die drie
beoordelaars betrokken. Dit tweede meetmoment is uitgevoerd omdat de scoringsvoorschriften tussentijds waren gewijzigd, om het onderscheidingsvermogen op sommige
subaspecten te vergroten en het aantal niet te beoordelen gevallen terug te brengen (omdat
dat leidt tot uitval van leerlingen in de analyses). De scores van beide meetmomenten zijn
ingevoerd in SPSS en daarover is de interbeoordelaarssamenhang berekend met behulp van
de Cronbach’s alpha. Met deze zogenoemde ‘jury-alpha’ wordt niet de exacte mate van
overeenstemming tussen beoordelaars vastgesteld, maar wel de overeenstemming in
beoordelingstendens. Een gelijke beoordelingstendens wil zeggen dat een relatief hoge
score van de ene beoordelaar samengaat met een relatief hoge score van de andere
beoordelaar.
Ten behoeve van het bepalen van de interbeoordelaarssamenhang is een beperkt aantal
toetsen geselecteerd afkomstig van meerdere klassen (twee tot vier, afhankelijk van de
onderzoeksstap in kwestie). Alvorens de definitieve mate van overeenstemming is
nagegaan, hebben de beoordelaars rond de 40 uur gezamenlijk toetsen gescoord en
beoordelingen bediscussieerd. De verschillen en overeenkomsten in scores zijn besproken,
op basis waarvan de scoringsvoorschriften zijn bijgesteld.
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Tabel 4.1. De interbeoordelaarssamenhang van de scoring van de onderzoekstoetsen.
SubOmschrijving
aspect

1a1a
1a1b
1a1c
1a1d
1a2a
1a2b
1a2c
1a2d
1b1a
1b1b
1b1c
1b2a
1b2b
1b2c
2a1a
2a2a
2a2b
2b1a
2b1b
2b2a
2b2b

Taalkundig juiste formulering
hoofdvraag
Omschrijving gebruikte begrippen
hoofdvraag
Specificatie domein hoofdvraag
Inperking domein hoofdvraag
Aardrijkskundig vraagtype
hoofdvraag
Thematiek hoofdvraag:
aansluiting bij onderwerp toets
Thematiek hoofdvraag:
aardrijkskundige gehalte
Aardrijkskundige benaderingswijze
Taalkundig juiste formulering
deelvragen
Omschrijving gebruikte begrippen
deelvragen
Specificatie domein deelvragen
Ordening deelvragen
‘Fit’ deelvragen met methodisch
herkenbare vraagtype hoofdvraag
‘Fit’ domein hoofdvraag –
deelvragen
Onderbouwing keuze typen
onderzoek en informatiebronnen
Aantal genoemde concrete
informatiebronnen
Dekking domein deelvragen door
concrete informatiebronnen
Inperking domein deelvragen
Aansluiting domein inperkte
deelvragen op hoofdvraag
Kwaliteit onderzoeksopzet na
aanpassing
Aansluiting aangepaste
onderzoeksopzet op domein
deelvragen

1e meetmoment met 3
beoordelaars: toetsen rond
de 1e praktische opdracht
Cronn
Totale n
bach’s
(incl. ‘niet
alpha
te beoordelen’)
0,96
14
14
0,82

14

14

2e meetmoment met 2
beoordelaars: toetsen rond
de 2e praktische opdracht
Cron- n
Totale n
bach’s
(incl. ‘niet
alpha
te beoordelen’)
Geen 10
10
var.
0,79
10
10

0,96
0,86
0,88

14
14
14

14
14
14

0,94
0,65
0,91

10
10
10

10
10
10

0,87

13

14

0,94

10

10

0,87

14

14

0,88

21

21

0,86

14

14

0,78

10

Geen
var.
0,93

13

14

10

10

13

14

Geen
var.
0,88

10

10

0,97
0,79

13
13

14
14

10
11

10
11

0,99

14

14

0,92
Geen
var.
0,71

11

11

0,82

8

31

0,78

10

10

0,85

11

11

0,71

10

10

0,96

11

11

0,87

10

10

0,95

8

11

0,70

8

10

0,84
0,92

7
6

9
20

0,94
0,81

8
7

10
10

0,74

20

20

0,87

10

10

0,91

4

20

0,96

7

10

Uit Tabel 4.1 is af te leiden dat de interbeoordelaarssamenhang door de bank genomen
ruim voldoende is. Bij beide meetmomenten zijn alle alpha’s groter dan 0,70. Bij het eerste
meetmoment is de alpha zelfs bij 18 van de 22 subaspecten hoger dan 0,80. Hierbij moet de
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kanttekening gemaakt worden dat bij enkele items het aantal geldige waarden gering is. De
zeggingskracht van de Cronbach’s alpha is in dat geval beperkt. De oorzaak van het lage
aantal cases ligt in het feit dat leerlingen op sommige subaspecten dusdanig laag scoren dat
de betreffende subaspecten niet te beoordelen zijn. Dat is te zien aan de aantallen binnen de
kolom ‘n’ in vergelijking met de aantallen in kolom ’n totaal’. Bij drie subaspecten is de
spreiding van scores te gering om de Cronbach’s alpha te kunnen berekenen (aangeduid
met ‘geen var.’ in de tabel). Twee van die drie subaspecten gaan over de taalkundig juiste
formulering van de onderzoeksvragen. Een hoge score op deze subaspecten wordt als een
voorwaarde beschouwd om de overige subaspecten over onderzoeksvragen te kunnen
beoordelen. Een geringe spreiding is bij deze subaspecten niet bezwaarlijk, als het
samengaat met een hoge gemiddelde score, zoals ook het geval is. Dat kan als een indicatie
worden beschouwd dat in vrijwel alle gevallen de leerlingen aan de voorwaarde hebben
voldaan dat een taalkundig juiste vraag geformuleerd is.
Bij het tweede meetmoment liggen de alpha’s wat lager dan bij het eerste meetmoment,
hoewel ze vrijwel allemaal boven de 0,70 liggen. Dit heeft een aantal redenen. Ten eerste is
voorafgaand aan het tweede meetmoment geprobeerd om het aantal niet te beoordelen
gevallen terug te brengen. Dit leidde tot iets meer twijfel onder de beoordelaars. Ten
tweede zijn voorafgaand aan het tweede meetmoment de scoringsvoorschriften meer
onderscheidend gemaakt. Omdat als gevolg daarvan een scherper onderscheid ontstaat
tussen goede en slechte scores, worden verschillen tussen beoordelaars per definitie ook
extremere verschillen. Tot slot is bij het tweede meetmoment het aantal beoordelaars
teruggebracht van drie naar twee. Een verschil van mening tussen twee beoordelaars leidt
bij twee beoordelaars tot een lagere alpha dan bij drie beoordelaars (omdat in het laatste
geval nog altijd twee beoordelaars het wel met elkaar eens zijn).
Eén item was van nominaal meetniveau: ‘methodische herkenbaarheid vraagtype
hoofdvraag’. Daarom is voor dit subaspect de Cohen’s Kappa als overeenstemmingsmaat
gekozen. In Tabel 4.2 zijn de bijbehorende waarden te vinden. De mate van overeenstemming is aan de maat (tussen de 0,72 en 0,82).
Tabel 4.2. De interbeoordelaarsovereenstemming voor scores op ‘methodische herkenbaarheid vraagtype hoofdvraag’ bij de onderzoekstoets.

Combinatie beoordelaars
B1-B2
B1-B3
B2-B3

1e meetmoment (2001), 3
beoordelaars
Cohen’s Kappa
n
0,82
14
0,73
14
0,72
14

2e meetmoment (2002), 2
beoordelaars
Cohen’s Kappa n
0,82
20

Hoewel bij alle interbeoordelaarsanalyses het aantal onderzoekseenheden klein was, lijkt
toch de conclusie gerechtvaardigd dat met de scoringsvoorschriften een voldoende
objective beoordeling mogelijk is. De interbeoordelaarssamenhang is niet alleen door de
bank genomen ruim voldoende, de vergelijking tussen het eerste en het tweede meetmoment laat ook zien dat een vergelijkbare mate van samenhang in beoordelingen zich
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voordoet bij onderzoekstoetsen met verschillende onderwerpen. Deze mate van overeenstemming maakt het mogelijk na te gaan of de bovenliggende constructen (de onderzoeksvaardigheden) betrouwbaar te meten zijn.
Betrouwbaarheid van de meting van begrippen in de beoordeling van de onderzoekstoets
Nadat bleek dat de interbeoordelaarssamenhang bij de onderzoekstoets voldoende was, kon
worden nagegaan in hoeverre de subaspecten (items) samen overkoepelende constructen
meten op drie niveaus: 1) onderzoeksvaardigheden (stap 1 en 2); 2) deelvaardigheden; 3)
hoofdaspecten. Hiertoe is de Cronbach’s alpha berekend over items die samen de
overkoepelende constructen beoogden te meten. De Cronbach’s alpha is afzonderlijk
berekend voor de scores op de twee voortoetsen en de twee natoetsen. Eerst is nagegaan of
de constructen ‘zoals bedoeld’ in de operationalisatie betrouwbaar te meten waren. Als de
alpha een te lage waarde had, is nagegaan of bij weglating van items of door het
samenvoegen van constructen de betrouwbaarheid te verbeteren was (indien die
wijzigingen conceptueel te verantwoorden waren).
Tot de constructie van schalen is overgegaan als aan de volgende twee voorwaarden werd
voldaan:
1. De item-rest correlaties (hierna ‘RIT-waarden’ genoemd) hebben de waarde 0,20 of
hoger. Bij de onderzoekstoetsen mag één item per schaal een lagere RIT-waarde
hebben, mits deze niet negatief is en deze om conceptuele redenen onmisbaar is
voor de schaal.
2. De Cronbach’s alpha heeft een waarde van 0,50 of hoger. Deze ongebruikelijk lage
ondergrens voor de Cronbach’s alpha wordt gehanteerd omdat de alpha voor vier
verschillende meetmomenten is vastgesteld. In het geval dat de alpha in één van de
vier meetmomenten onder de meer gebruikelijke ondergrens van 0,60 zit, zou dat
ertoe kunnen leiden dat een construct als onbetrouwbaar gekenmerkt wordt en daarom buiten beschouwing moet worden gelaten. Om te voorkomen dat een dergelijke
situatie zich voordoet en het kind met het badwater moet worden weggegooid, houden we een wat ruimere marge aan.
In Tabel 4.3 is weergegeven hoe hoog de betrouwbaarheidscoëfficienten zijn bij de
onderzoekstoets op het niveau van onderzoeksvaardigheden. De betrouwbaarheid op dit
hoogste conceptuele niveau is wisselend. Bij stap 2 (onderzoeksplan maken) ligt de alpha
rond de 0,55. Bij stap 1 (hoofd- en deelvragen formuleren) varieert de Cronbach’s alpha
tussen de 0,70 en 0,85 op verschillende meetmomenten. Deze relatief hoge waarden
werden echter pas bereikt na weglating van twee items (zie Tabel 4.4). Het weglaten van
deze items is overigens nauwelijks ten koste gegaan van de betekenis van het overkoepelende construct (de onderzoeksvaardigheid): van ieder hoofdaspect zijn ten minste twee
items vertegenwoordigd in de schaal ‘hoofd- en deelvragen formuleren’.
Op het niveau van deelvaardigheden (‘hoofdvraag formuleren’, ‘deelvragen formuleren’,
‘onderzoeksopzet maken’ en ‘bijstellen onderzoeksontwerp’) ligt de alpha vrij consistent
onder de 0,50. Het meest problematisch is de alpha bij het construct ‘deelvragen
formuleren’: bij alle toetsen kwam de alpha niet eens in de buurt van de ondergrens.
In Tabel 4.3 is ook de betrouwbaarheid op het niveau van deelvaardigheden en hoofdaspecten weergegeven, maar alleen voorzover deze de ondergrens van 0,50 benaderde. Ook op
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het niveau van hoofdaspecten ‘zoals bedoeld’ in de operationalisatie blijkt de betrouwbaarheid keer op keer onvoldoende. Vaak komt de Cronbach’s alpha niet eens in de buurt van
de 0,50.1 Indien de items bij ‘hoofdvraag formuleren’ enigszins herordend worden, is het
mogelijk om de hoofdaspecten ‘precisie hoofd- en deelvragen’ en ‘inhoudelijke
verankering hoofdvraag’ enigszins betrouwbaar te meten. Bij ‘inhoudelijke verankering’
moest daartoe het item ‘gebruikte begrippen hoofdvraag: aardrijkskundige gehalte’ uit de
schaal verwijderd worden. Dit item is ondergebracht bij ‘precisie hoofdvraag’, waar het
gezien de inhoudelijke verwantschap de plek kon innemen van het aldaar verwijderde item
‘omschrijving gebruikte begrippen hoofdvraag’.

1

Over het hoofdaspect 1a2 (methodische herkenbaarheid vraagtype hoofdvraag) kunnen we in dit verband
geen uitspraak doen, omdat hier slechts sprake is van één item, van nominaal meetniveau.
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Tabel 4.3. Betrouwbaarheid van de meting van onderzoeksvaardigheden en hoofdaspecten
onderzoekstoets.
Onderzoeksvaardigheid
Hoofd- en
deelvragen

Inhoudelijke verankering
hoofdvraag
Precisie
hoofdvraag

Oz-opzet
en bijstelling
ozontwerp
Onderzoeksopzet

Bijstelling
onderzoeksontwerp

Subaspecten:
3-puntsschalen:
1=niet voldaan; 2=gedeeltelijk
voldaan; 3=geheel voldaan
10 items. Zie de eerste twee
rijen hieronder, plus:
1b1b: gebruikte begrippen
deelvragen
1b1c: domein deelvragen
1b2b: ‘fit’ deelvragen met
vraagtype hoofdvraag
1b2c: ‘fit’ domein hoofdvraag
– deelvragen
1a2a: aardrijkskundig
vraagtype
1a2b thematiek: aansluiting
bij onderwerp toets
1a2d: aardrijkskundige
benaderingswijze
1a1c: specificatie domein
hoofdvraag
1a1d: inperking domein
hoofdvraag
1a2c: aardrijkskundige gehalte
begrippen hoofdvraag
7 items. Zie de eerste twee
rijen hieronder.

Toets 1
α
n

2a1: onderbouwing keuze
typen onderzoek en
informatiebronnen
2a2a: aantal genoemde
concrete informatiebronnen
2a2b: dekking domein
deelvragen door
informatiebronnen
2b1a: inperking domein
deelvragen
2b1b: aansluiting domein
deelvragen op hoofdvraag
2b2a: kwaliteit onderzoeksopzet na aanpassing
2b2b: aansluiting aangepaste
onderzoeksopzet op domein
deelvragen

Toets 2
α
n

Toets 3
α
n

Toets 4
α
n

Te lage
RITwaarden1
1b1b
(1,2,3,4)
1a2c
(1,2,4)
1b2b
(1,3,4)
1b2c
(1,2)

Verwijderde
items
1a1b
1b2a

0,70 94 0,73 95 0,84 55

0,84 65

0,72 95 0,56 95 0,85 56

0,86 65

1a2d (2) 1a2c

0,61 92 0,63 92 0,67 81

0,64 74

1a2c (4) 1a1b

0,54 73 0,50 74 0,57 80

0,58 76

2a1
(1,2,3,4)
2b1b
(3,4)

0,54 77 0,62 77 0,51 87

0,54 78

2a1
(3,4)

0,52 73 0,47 74 0,52 80

0,45 76

2b2a (2)
2b1b (4)

1

In de cellen van de kolom ‘te lage RIT-waarden’ staat tussen haakjes vermeld bij welke van de vier
toetsmomenten sprake is van een RIT-waarde kleiner dan 0,2.
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Tabel 4.4. Beschrijvende statistieken op de schalen van de onderzoekstoets: gemiddelden
en standaarddeviaties (na aanvulling ontbrekende waarden).
Onderzoeksvaardigheid
3-puntsschalen:
1=niet voldaan
2=gedeeltelijk voldaan
3=geheel voldaan
Hoofd- en deelvragen
- Inhoudelijke
verankering hoofdvraag
- Precisie hoofdvraag
Onderzoeksopzet en
bijstelling onderzoeksontwerp
- Onderzoeksopzet
- Bijstelling
onderzoeksontwerp

Toets 1
n
m

sd

Toets 2
n
m

sd

Toets 3
n
m

sd

Toets 4
n
m

sd

102
103

1,84 0,40 103
2,10 0,72 103

1,91 0,41
2,05 0,65

81
81

1,95 0,47 75
2,08 0,73 75

1,84
1,96

0,49
0,81

102
97

1,60 0,51 103
1,53 0,29 95

1,88 0,59
1,51 0,27

81
83

1,84 0,63 75
1,63 0,32 76

1,75
1,56

0,67
0,30

99
98

1,42 0,34 99
1,61 0,40 95

1,31 0,32
1,65 0,39

87
83

1,32 0,29 78
1,86 0,46 76

1,30
1,76

0,26
0,41

Het voorgaande samenvattend kan gesteld worden dat de betrouwbaarheid op het niveau
van de onderzoeksvaardigheden als geheel ‘aan de maat’ is. Bij de vaardigheid ‘onderzoeksvragen formuleren’ (stap 1) ligt de Cronbach’s alpha bij alle vier de onderzoekstoetsen op of boven de 0,70. De betrouwbaarheidscoëfficiënten van de vaardigheid 'onderzoeksplan maken' (stap 2) liggen daarentegen net boven de gestelde ondergrens van 0,50.
Hoewel dit laatste aan de magere kant is, is toch besloten dit resultaat te aanvaarden, omdat
anders het construct ‘onderzoeksplan maken’ in het onderzoek buiten beschouwing zou
moeten worden gelaten. In tegenstelling tot bij de docentbeoordeling, is het aantal
afzonderlijke items bij stap 2 van de onderzoekstoets zo groot dat het onwerkbaar zou zijn
deze in verdere analyses alle als afzonderlijke afhankelijke variabelen mee te nemen
(vergelijk met conclusies in paragraaf 4.3.1.6).
Tot besluit gaan we nog nader in op mogelijke verklaringen voor het gegeven dat bij de
onderzoekstoets onderzoeksvaardigheden op het niveau van deelvaardigheden en
hoofdaspecten niet betrouwbaar te meten zijn. Dit kan te maken hebben met het beperkte
aantal items per hoofdaspect en deelvaardigheid (2 tot 4 bij de hoofdaspecten, en 3 tot 7 bij
de deelvaardigheden). Een beperkt aantal items per schaal maakt de alpha ‘strenger’. Een
andere mogelijkheid is een beperkte begripsvaliditeit. Aspecten van validiteit worden vanaf
de volgende pagina nader onderzocht.
In dit verband is het van belang om te weten dat slechte schaalbaarheid een veel
voorkomend probleem is bij onderzoek naar onderzoeksvaardigheden. Ook Verkroost
(1999) en Rijborz (2003) lukte het niet om betrouwbare schalen te construeren voor hun
onderzoekstoetsen. Oost (1999) die het meetbaar maken van de kwaliteit van de
probleemstelling in zijn dissertatie centraal stelde, is zelf niet nagegaan of zijn items
schaalbaar waren. Mogelijk is de aard van het door hem ontwikkelde beoordelingsinstrument er niet geschikt voor: er zijn maar weinig gelijksoortige items per schaal.
Als op methodisch en operationeel vlak geen goede verklaring gevonden wordt voor de
slechte schaalbaarheid op de lagere niveaus, kan daar de conclusie uit worden getrokken
dat opsplitsing van onderzoeksvaardigheden verder dan het onderscheid onderzoeksvragen
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formuleren / onderzoeksplan maken niet zinvol is ten behoeve van toetsing in onderwijs of
onderzoek, omdat dergelijke specifieke constructen klaarblijkelijk moeilijk te meten zijn.
Validiteit van de onderzoekstoets: expert-beoordelingen
Zoals eerder aangegeven is aan het definitieve ontwerp van de onderzoekstoets een
ontwikkelingsproces voorafgegaan dat uit grofweg drie rondes bestond van ontwerpen,
uitproberen, evalueren en bijstellen. In iedere ronde zijn aspecten van de toets op
systematische wijze geëvalueerd (zie Figuur 4.2). Een belangrijk onderdeel van deze
evaluaties was de beoordeling door experts. In de eerste evaluatieronde is de onderzoekstoets geëvalueerd door deze in een één op één gesprek aan enkele docenten en onderwijsonderzoekers voor te leggen met de open vraag wat zij vonden van de kwaliteit van de
onderzoekstoets. In de tweede en derde evaluatieronde is de onderzoekstoets op een meer
systematische wijze beoordeeld door zes experts: twee experts op het vlak van toetsontwikkeling met een vakdidactische achtergrond die werkzaam zijn bij onderwijsondersteunende instanties, twee experts op het vlak van vaardigheden die als onderzoeker werkzaam
zijn bij universiteiten, en twee docenten aardrijkskunde die werkzaam zijn in scholen voor
voortgezet onderwijs. In de tweede evaluatieronde hebben zij schriftelijk vragen
beantwoord over het toetsontwerp. Het betreft globale vragen die overeenkomen met de
kwaliteitsaspecten zoals genoemd in Figuur 4.2. In de derde evaluatieronde hebben de
experts naast de beantwoording van de vragen ook een aantal toetsen beoordeeld aan de
hand van de scoringsvoorschriften. De veronderstelling was dat het gebruik van de
onderzoekstoets hen beter in staat zou stellen om de kwaliteit van de toets te beoordelen.
In Figuur 4.13 worden in algemene bewoordingen de uitkomsten uit de evaluatierondes
weergegeven. Zij zijn gebaseerd op de expert-beoordelingen, aangevuld met de oordelen
van leerlingen en observatiegegevens (voor de verantwoording van de wijze van gegevens
verzamelen: zie Figuur 4.2). Alleen die expertbeoordelingen zijn weergegeven die
gebaseerd zijn op uitspraken van twee of meer experts. Het zijn samenvattingen in
bewoordingen van de onderzoeker, door hem gerangschikt onder de kwaliteitsaspecten.
Aan het einde van deze subparagraaf worden samenvattende conclusies uit de tabel
getrokken.
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Figuur 4.13. Uitkomsten evaluatierondes onderzoekstoets.
Kwaliteitsaspecten:
1. Dekking
onderzoeksvaardigheden
door taken en
kwaliteitseisen
2. Overige gemeten kennis en
vaardigheden
3. Onderscheidingsvermogen

Ronde 1:

Ronde 2:

1. Uit vragenlijst
leerlingen:
- De taken geven in
redelijke mate weer waar
het om gaat bij ontwerpen
van onderzoek.
- Kwaliteitscriteria zijn in
redelijke mate duidelijk en
begrijpelijk.
3. - Toets te moeilijk qua
complexiteit methodische
begrippen, hoeveelheid
leeswerk en gegeven tijd.
- Toets biedt in redelijke
mate kans om
bekwaamheid te laten zien
in ontwerpen van
onderzoek (uit: vragenlijst
leerlingen).

1. Kwaliteitseisen goed
gekozen, maar niveau te
hoog voor doelgroep.
Benadrukt moet worden dat
keuzes bij stap 1 en 2a niet
definitief hoeven te zijn:
bijstelling kan noodzakelijk
blijken in latere fase.
2. De prestatie op de toets is
mogelijkerwijs ook
afhankelijk van tal van
andere factoren.
3. Toets moet vereenvoudigd worden [t.b.v.
doelgroep]: minder
moeilijke woorden, minder
tekst (minder instructie en
kwaliteitseisen), meer
voorbeelden toevoegen aan
kwaliteitseisen, betere layout.
- Niet goed afgestemd op
kwaliteitseisen
- Soms te summier
verwoord: nuances of
voorbeelden toevoegen.

4. Betrouwbaar- [Niet geëvalueerd]
heid
precisie
scoringsvoorschriften
5. Aanvaardbaarheid
duidelijkheid
verwachtingen en
bedoelingen voor
leerlingen
6. Praktische
bruikbaarheid
voor onderwijsen voor wetenschappelijke
doeleinden

Verbetering nodig t.a.v.
bedoeling van opdrachten
en instructie daarbij (ook
uit: vragenlijst leerlingen
en observaties)
Toets vergt teveel lestijd.
Suggestie: voorbereidend
leeswerk thuis laten doen.

Ronde 3:

1. Toetstaken:
- onderwerpen toetsen zijn
goed gekozen;
- taken dekken min of meer
de ontwerpfase van
onderzoek doen
- authenticiteit van de toets
is beperkt.
- vergelijkbaarheid voor- en
natoets goed qua algemene
opzet, maar niet qua
voorbeelduitwerking
onderzoeksvragen bij stap 2.
1. Scoringsvoorschriften:
deze meten niet alle
relevante aspecten van
onderzoeksvaardigheden.
3. Scoringsvoorschriften:
goed en slecht presterende
leerlingen niet goed te
onderscheiden.
- Niet goed afgestemd op
kwaliteitseisen en taak:
soms strenger.
- Voorschriften instructiever
en transparanter maken:
minder overlaten aan eigen
interpretatie.
Verbetering nodig in
Toets is begrijpelijker en
taalgebruik, zodat bedoeling interessanter voor de
opdrachten ook helderder
doelgroep in vergelijking
wordt
met de versie uit ronde 2.
- Complexiteit is een
probleem (zie opmerking
hierboven)
- Toets kan nuttig zijn voor
eigen leerproces leerling.

Scoringsvoorschriften
moeilijk hanteerbaar voor
experts (vergt veel tijd en
concentratie)

Validiteit van de onderzoekstoets: aanvullende empirische analyses
Als aanvulling op de beschreven beoordelingsrondes zijn tijdens de uitvoering van het
quasi-experiment data verzameld die een indicatie geven van de validiteit van de
onderzoekstoets. Daar deze gegevens afkomstig zijn van de gebruikers van de onderzoekstoets zelf (de leerlingen die meededen aan het quasi-experiment), kunnen zij een
waardevolle aanvulling vormen op de eerder vermelde bevindingen omtrent de validiteit.
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De eerste aanvullende analyse betreft de scores op vragenlijstitems die de begrijpelijkheid
van de onderzoekstoets en de inzet bij het maken daarvan beogen te meten. De scores
geven een indicatie van de houding van leerlingen ten opzichte van de onderzoekstoets. De
spreiding in scores geeft bovendien een indicatie van hoe verschillend leerlingen aankeken
tegen de onderzoekstoets. De tweede aanvullende analyse betreft een vergelijking van de
prestaties van leerlingen die op hetzelfde meetmoment toetsen met verschillende
onderwerpen hebben gemaakt. De resultaten van die analyse kunnen een indicatie geven
van de onderlinge vergelijkbaarheid van de onderzoekstoetsen. De derde aanvullende
analyse betreft een vergelijking van toetsscores van leerlingen die de volledige onderzoekstoets hebben gemaakt met leerlingen die alleen het toetsdeel over stap 1 of stap 2 hebben
gemaakt. Een eventueel verschil in scores kan iets zeggen over het belang van het toetsen
van vaardigheden voor het ontwerpen van onderzoek in onderlinge samenhang. De overige
aanvullende analyses geven indicaties van het onderscheidingsvermogen van de
onderzoekstoets.
De scores op de vragenlijstitems over begrijpelijkheid en inzet staan samengevat in Tabel
4.5. Beide begrippen zoals beoogd blijken betrouwbaar te kunnen worden gemeten: de
Cronbach’s alpha ligt op of net onder de .80. Gemiddeld genomen blijkt de inzet van
leerlingen bij het maken van de onderzoekstoets voorafgaand aan de tweede praktische
opdracht ‘redelijk’. Eenzelfde typering gaat op voor de begrijpelijkheid van de voortoets.
Ook de spreiding op beide schalen is van een vergelijkbare orde van grootte. De
standaarddeviatie geeft weer dat 95 procent van de leerlingen gescoord heeft tussen de 1,5
(tussen ‘niet’ en ‘in geringe mate’ in) en de 4 (‘in sterke mate’). Een standaarddeviatie in
deze orde van grootte komt ook bij de andere vragenlijstschalen in het onderzoek voor, dus
de spreiding van de scores geeft geen reden tot zorg.
De vraag is in hoeverre deze leerlingpercepties te generaliseren zijn naar de andere
momenten waarop de onderzoekstoets is afgenomen. Bij herhaalde metingen kan de
geneigdheid om zich in te zetten afnemen, omdat het ‘nieuwe’ ervan af is. Uitgaande van
deze redenering zou de inzet bij de toetsen rond de eerste praktische opdracht hoger kunnen
zijn geweest. Omgekeerd zou de begrijpelijkheid lager kunnen zijn geweest, omdat
leerlingen toen nog minder ervaring hadden opgedaan met het instrument. Helaas zijn deze
veronderstellingen niet te staven met empirische gegevens. Wel is onderzocht of de
toetsonderwerpen van invloed zijn op de toetsscores van leerlingen. Aangezien op ieder
meetmoment leerlingen een toets met een ander onderwerp maakten, geeft dit ook een
indicatie van de vergelijkbaarheid van meetmomenten.
Tabel 4.5. Indicatoren van de houding van de leerlingen ten opzichte van de onderzoekstoets (voortoets bij tweede praktische opdracht).
Schalen houding ten opzichte
van onderzoekstoets
4 antwoordcategorieën: van
1=niet; tot 4=in sterke mate
Inzet bij maken voortoets
Begrijpelijkheid voortoets

2e praktische opdracht
n
items per Cronbach’s
schaal
alpha

gemiddelde

standaarddeviatie

140
147

2,87
3,15

0,653
0,755

4
2

0,77
0,80
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In de tweede aanvullende analyse zijn prestaties van leerlingen vergeleken die op hetzelfde
meetmoment toetsen met verschillende onderwerpen hebben gemaakt. Bij vier docenten
zijn de onderwerpen en opdrachten van de voor- en natoets bij de tweede praktische
opdracht bij de helft van de klas omgewisseld. Met vier T-toetsen voor individueel
gekoppelde groepen is nagegaan of zich bij deze klassen een verschil in scores voordeed
tussen leerlingen met verschillende toetsen. In drie van de vier analyses bleek geen sprake
te zijn van een significant verschil (bij p<0,05). De scores op stap 2 bij de voormeting
bleken echter wel uiteen te lopen. De toets met het ene onderwerp bleek iets beter te
worden gemaakt dan de toets met het andere onderwerp (met een verschil in gemiddelde
van 0,22 op een 3-puntsschaal). Gezien het feit dat zich in drie van de vier analyses geen
significante verschillen voordoen in de leerlingscores, kan ervan worden uitgegaan dat de
betreffende toetsonderwerpen min of meer vergelijkbaar zijn qua moeilijkheidsgraad.
Daarmee is ook aan een belangrijke voorwaarde voldaan voor vergelijking over
meetmomenten heen: er is geen aanleiding om te veronderstellen dat de opeenvolgende
toetsen steeds makkelijker worden, waardoor een eventuele toename in prestaties ten
onrechte als ‘leerwinst’ zou worden geïnterpreteerd.
De derde aanvullende analyse betreft een vergelijking van toetsscores van leerlingen die de
volledige onderzoekstoets hebben gemaakt met leerlingen die alleen het toetsdeel over stap
1 of stap 2 hebben gemaakt. In drie klassen hebben leerlingen op alle meetmomenten de
volledige onderzoekstoets gemaakt, in de overige klassen slechts één van beide stappen.
Om na te gaan in hoeverre deze twee groepen leerlingen vergelijkbaar zijn qua scores op de
onderzoekstoetsen zijn T-toetsen uitgevoerd voor paarsgewijze eenheden. De resultaten
staan in Tabel 4.6 samengevat. Het beeld dat hieruit naar voren komt is dat leerlingen die
de volledige onderzoekstoets hebben gemaakt op de voortoetsen significant hoger scoren
dan leerlingen die slechts één van beide stappen in de onderzoekstoetsen doorlopen hebben.
Het verschil in gemiddelde is meestal ongeveer 0,20 op een 3-puntsschaal, met één
uitschieter naar 0,40. Ten aanzien van de natoets is er meestal geen sprake van een
significant verschil. Slechts bij één van de vier analyses (bij de tweede praktische opdracht
bij stap 2) is er een significant verschil. Leerlingen die beide onderzoeksstappen doorlopen
scoren hier gemiddeld 0,20 schaalpunt hoger.
De leerlingen die de volledige toets maken presteren dus over het algemeen beter. De vraag
is of dat toegeschreven kan worden aan de toets zelf of aan iets anders – denk bijvoorbeeld
aan begeleidingsgedrag. De docenten bij wie de leerlingen de volledige toets maakten zijn
gespreid over de condities. Het ligt dus niet voor de hand de verschillen in toetsprestaties
toe te schrijven aan verschillen in begeleidingsgedrag. Nadere inspectie van achtergrondkenmerken van leerlingen en docenten zelf (zie paragraaf 5.1) geeft ook geen aanleiding
om te veronderstellen dat het verschil in toetsprestaties daarmee samenhangt. Aannemelijker is dat het verschil te maken heeft met de toets zelf. Mogelijk presteren leerlingen beter
bij het maken van de volledige toets omdat het motiverender is om de gehele ontwerpfase
van onderzoek doen te doorlopen dan slechts één van de twee stappen. Wellicht zet het
formuleren van onderzoeksvragen leerlingen meer aan tot reflectie op het maken van een
onderzoeksplan (ook al werken leerlingen bij het onderzoeksplan verder met een gegeven
onderzoeksvragen). Omgekeerd kan ook de wetenschap dat ze zelf een onderzoeksplan
moeten maken leerlingen tot meer reflectie aanzetten bij de daaraan voorafgaande
formulering van onderzoeksvragen. Kortom: de volledige onderzoekstoets zou tot andere
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leeractiviteiten kunnen aanzetten omdat leerlingen de toetsonderdelen meer als een
betekenisvol geheel ervaren. Als hiermee het verschil in prestaties te verklaren is, is de
validiteit van de toets geringer als leerlingen slechts één van de twee ontwerpgerichte
onderzoeksstappen doorlopen. Onduidelijk blijft waarom het verschil zich bij de
natoetsscores slechts bij één van de vier analyses voordoet. Dit zou te maken kunnen
hebben met een geringere inzet van leerlingen bij de natoets (zie discussie in paragraaf
6.2).
Tabel 4.6. Vergelijking van toetsprestaties van leerlingen die beide toetsstappen hebben
doorlopen of slechts één van beide.

1e p.o. natoets stap 1
1e p.o. natoets stap 2
1e p.o. voortoets stap 1
1e p.o. voortoets stap 2
2e p.o. natoets stap 1
2e p.o. natoets stap 2
2e p.o. voortoets stap 1
2e p.o. voortoets stap 2

toetsstap: beide of één
van beide
Één van beide: 1 of 2
Beide
Één van beide: 1 of 2
Beide
Één van beide: 1 of 2
Beide
Één van beide: 1 of 2
Beide
Één van beide: 1 of 2
Beide
Één van beide: 1 of 2
Beide
Één van beide: 1 of 2
Beide
Één van beide: 1 of 2
Beide

n

m

sd

df

t

p

64
39
56
39
62
40
59
38
50
25
52
24
54
27
54
29

1,8656
1,9888
1,4897
1,5362
1,7685
1,9434
1,4641
1,6385
1,8353
1,8547
1,4985
1,7085
1,8225
2,2093
1,5608
1,7706

0,3895
0,4231
0,2671
0,2851
0,3750
0,4117
0,2674
0,3060
0,4860
0,5072
0,2728
0,3094
0,4516
0,3989
0,2771
0,3426

75,3 -1,477

0,144

78,4 -0,802

0,425

77,7 -2,168

0,033*

71,3 -2,876

0,005*

46,3 -0,158

0,875

40,1 -2,853

0,007*

58,3 -3,933

0,000*

48,0 -2,837

0,007*

*=significant bij p<0,05

De overige uitgevoerde aanvullende analyses verschaffen informatie over het onderscheidingsvermogen van de onderzoekstoets Er is een indicatie dat het onderscheidingsvermogen van de onderzoekstoets beperkt is: de totale te verklaren variantie bij de uitgevoerde
multilevel analyses is klein. Uit Tabel 5.11 in Hoofdstuk 5 is af te leiden dat op subgroepniveau de waarden in een model zonder verklarende variabelen variëren tussen de 0,17 en
0,05. Op klasniveau zijn de waarden zelfs kleiner dan 0,01. Het contrast met de waarden bij
de scores op de docentbeoordeling is groot: op subgroepniveau variëren deze tussen de
0,68 en de 0,18 en op klasniveau variëren deze tussen de 0,26 en de 0,008. Er zijn echter
ook indicaties dat met het onderscheidingsvermogen niets mis is: er is geen sprake van een
plafondeffect en de spreiding van de scores is aanzienlijk (zie Tabel 5.9b Hoofdstuk 5).
Samenvattende conclusies
Als de in het theoretisch kader genoemde voor- en nadelen van de geconstrueerde
onderzoekstoets worden vergeleken met de expertbevindingen ten aanzien van de kwaliteit,
valt op dat op de authenticiteit van de toets meer is af te dingen dan op grond van de
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bestudeerde literatuur was verwacht. Geraadpleegde experts zien enkele beperkingen van
de toets die afdoen aan de natuurgetrouwheid van de taken. Ondanks de kanttekeningen bij
de authenticiteit, is uit de expertbeoordelingen echter wel op te maken dat de toets op zich
redelijk geschikt is om de vaardigheden te meten die ze beoogt te meten: de taken en
kwaliteitseisen dekken min of meer de ontwerpfase van onderzoek doen. Eén punt van
kritiek is dat bij de tweede toets de opdracht bij stap 2 moeilijker werd geacht dan die bij de
eerste toets. Bij de ontwikkeling van de derde en vierde paralleltoets is daarmee rekening
gehouden door de moeilijkheidsgraad van de tweede toets aan te houden. Een verbeterde
prestatie op de toets kan dan in geen geval worden toegeschreven aan een afgenomen
moeilijkheidsgraad.
Uit aanvullende analyses van leerlingpercepties en scores op de toets is op te maken dat
leerlingen de toets gemiddeld genomen redelijk begrijpelijk vinden, dat de derde en vierde
toets (met verschillende onderwerpen) van een vergelijkbare moeilijkheidsgraad zijn en dat
ten minste een minimum aan onderscheidingsvermogen aanwezig is. Het verschil in scores
tussen leerlingen die de volledige onderzoekstoets hebben gemaakt en zij die slechts één
van de twee ontwerpgerichte onderzoeksstappen hebben doorlopen, doet vermoeden dat het
motiverender voor leerlingen is om de volledige onderzoekstoets te maken dan slechts één
van beide onderzoeksstappen te doorlopen.
Ten aanzien van de scoringsvoorschriften hadden de geraadpleegde experts kritiek op de
begripsvaliditeit en de precisie. Vrijwel al hun aanbevelingen ter verbetering zijn
overgenomen na de derde evaluatieronde. Derhalve mag er van worden uitgegaan dat de
kwaliteit van de scoringsvoorschriften verbeterd is.
Ten aanzien van de praktische bruikbaarheid moet nog opgemerkt worden dat het scoren
van de toetsen veel tijd en concentratie kost. Een ervaren beoordelaar heeft voor een
complete toets circa 25 minuten nodig. Een voldoende mate van overeenstemming komt
bovendien pas tot stand na een aantal dagen van training. Voor gebruik in de onderwijspraktijk is dat een te grote investering. Mogelijkerwijs kan voor didactische doeleinden
worden volstaan met een eenvoudiger scoringsinstrument dat minder tijd in beslag neemt,
zoals het beoordelingsmodel voor praktische opdrachten.
Uit de expertbeoordelingen is af te leiden dat de kwaliteit van de toets nog zou verbeteren
als aan aanvullende voorwaarden wordt voldaan. Hieronder wordt per voorwaarde
aangegeven waarom het betreffende advies van de experts niet of slechts gedeeltelijk is
overgenomen.
1. Per meetmoment moeten meerdere soortgelijke taken worden aangeboden, waarin
verschillende onderwerpen op verschillende wijzen moeten worden onderzocht. Alleen op
die manier is beter tegemoet te komen aan de eisen van betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid.
Aan deze voorwaarde is lastig tegemoet te komen gegeven de context van het voortgezet
onderwijs, ongeacht of de onderzoekstoets voor onderwijs- of onderzoekdoeleinden wordt
gebruikt. Twee of drie soortgelijke taken uitvoeren per meting is nog wel mogelijk. Echter
twaalf soortgelijke taken (zoals aanbevolen door Meijer & Elshout-Mohr; 1998) is niet
haalbaar, omdat leerlingen vermoedelijk niet te verleiden zijn om zo vaak een onderzoek te
ontwerpen. Overigens is dit een veel voorkomend probleem bij performance-assessments
(zie o.a. Shavelson, Baxter & Gao, 1993; Swanson, Norman & Lynn, 1995). Naarmate de
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taak authentieker wordt (en dus representatiever), lijken de mogelijkheden tot generalisatie
af te nemen.
2. De prestaties op de onderzoekstoets moeten gecorrigeerd worden voor het effect van
overige relevante kennis- en vaardigheidscomponenten: voorkennis van onderzoek
(kwaliteitseisen en informatiebronnen), ervaring met onderzoek, belangstelling voor
onderzoek, concentratievermogen, toetsdiscipline, leesvaardigheid, redeneervaardigheid en
intelligentie.
Aan deze voorwaarde is te voldoen door de genoemde variabelen te meten, en vervolgens
na te gaan in hoeverre ze de prestaties op de toets mede bepalen. Door middel van
vragenlijstitems is een deel van deze variabelen in het onderzoek in kaart gebracht.
Leesvaardigheid, redeneervaardigheid en intelligentie worden in dit onderzoek buiten
beschouwing gelaten, om de praktische reden dat dit teveel extra onderzoekstijd vergt en
een te groot beslag op docenten en leerlingen zou leggen.
3. De authenticiteit van de uit te voeren taken kan vergroot worden door leerlingen bij het
maken van een onderzoeksplan met hun eigen onderzoeksvragen te laten verder werken, en
leerlingen het ontworpen onderzoek ook daadwerkelijk te laten uitvoeren.
Het voldoen aan deze voorwaarde is problematisch omdat dat ten koste zal gaan van de
betrouwbaarheid, het onderscheidingsvermogen en de praktische uitvoerbaarheid van de
onderzoekstoets. Als bijvoorbeeld leerlingen niet aan de hand van gegeven onderzoeksvragen een onderzoeksopzet zouden maken, zou deze veel moeilijker te beoordelen worden.
Bovendien zouden leerlingen met een slecht omschreven onderzoeksvraag dubbel gestraft
kunnen worden, omdat het lastig is een onderzoeksopzet te maken bij een vraag die niet
eenduidig is. De authenticiteit van de toets zou wel vergroot kunnen worden door deze uit
te breiden met een uitvoerende onderzoeksfase. Omdat dat echter in de context van dit
onderzoek niet praktisch uitvoerbaar is, gezien de beperkte tijd van leerlingen voor
onderzoeksopdrachten, is deze mogelijkheid niet verder geëxploreerd. Ter relativering van
het belang van het vergroten van de authenticiteit: Swanson, Norman en Lynn (1995)
stellen dat een ‘performance assessment’ een simulatie is en blijft, hoe realistisch deze ook
is vormgegeven. De lerende zal zich daarom nooit zo gedragen als in het ‘echte leven’.
Swanson e.a. concluderen dit uit verschillende studies waarin duidelijk werd dat in open,
realistische ‘performance assessments’ leerlingen weliswaar ander en meer gedifferentieerd
gedrag vertonen, maar dat dit voortkomt uit uiteenlopende opvattingen tussen leerlingen
over de uit te voeren taken.
Al met al heeft de onderzoekstoets een aantal tekortkomingen waar geen eenvoudige
oplossing voor te vinden is. Eenzijdigheden van een instrument zijn uiteraard wel te
compenseren door een andere toetsvorm ernaast te leggen. Op die manier is variantie over
meetmethoden heen in kaart te brengen (Stokking & Voeten, 2000; Meijer & ElshoutMohr, 1998). In paragraaf 4.4 wordt daarom nader ingegaan op de soortgenootvaliditeit van
de onderzoekstoets.
4.3.1.6. Kwaliteit van het beoordelingsmodel bij de praktische opdrachten
Hoewel bij de constructie van het beoordelingsmodel wel de algemene ontwerpprincipes in
acht zijn genomen (zoals beschreven in paragraaf 4.2) is bij dit instrument noch de mate
van samenhang tussen beoordelaars noch de validiteit systematisch onderzocht. De reden
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hiervoor is dat het beoordelingsmodel primair een didactische functie had. Dit in
tegenstelling tot de onderzoekstoets die expliciet ontworpen is om naar wetenschappelijke
maatstaven onderzoeksvaardigheden te meten. Toch wordt het beoordelingsmodel hier
beschreven, omdat een eventuele samenhang in scores iets kan zeggen over de soortgenootvaliditeit van beide instrumenten (zie paragraaf 4.4).
Bij de beoordeling van de praktische opdrachten is alleen op het niveau van onderzoeksvaardigheden de betrouwbaarheid van de manier van meten nagegaan, omdat in ieder
beoordelingsaspect meerdere hoofdaspecten waren geïntegreerd en derhalve niet voldoende
items aanwezig waren voor een analyse op lager niveau. Voordat tot constructie van
schalen wordt overgegaan moet aan dezelfde twee voorwaarden worden voldaan als
vermeld bij de onderzoekstoets (zie paragraaf 4.3.1.5).
Uit Tabel 4.7 blijkt dat de betrouwbaarheid van de manier van meten van onderzoeksvaardigheden te wensen overlaat. De betrouwbaarheidscoëfficiënten bij stap 2 (onderzoeksplan
maken) is zelfs zo laag dat besloten is af te zien van schaalconstructie en te werken met de
losse items. De betrouwbaarheid van de meting van stap 1 (onderzoeksvragen formuleren)
was daarentegen wel net acceptabel: 0,58 en 0,56.
Tabel 4.7. Betrouwbaarheid van de meting van onderzoeksvaardigheden in de docentbeoordeling van de praktische opdracht.
Onderzoeksvaardigheid

Subaspecten:
3-puntsschalen:
1=niet voldaan
2=gedeeltelijk voldaan
3=geheel voldaan
Hoofd- en
1. Hoofdvraag: beantwoorddeelvragen
baar en geografisch
2. Aardrijkskundige
benadering hoofdvraag
(weging 0,5 in schaalscore)
3. Deelvragen: beantwoordbaar en samenhangend met
hoofdvraag
Onderzoeksplan 1. Kwaliteit onderzoeksopzet
maken
2. Kwaliteit werkplanning
3. Uitvoerbaarheid
onderzoeksontwerp
Onderzoeksopzet (los item)
Uitvoerbaarheid
onderzoeksontwerp (los item)

Praktische
opdracht 1

Praktische
opdracht 2

Te lage
RITwaarden
(<0.20)

α
n m
sd
α
n m
sd
0,58 38 2,66 0,37 0,56 53 2,54 0,54 Bij p.o.1:
1e item
=0,15
Bij p.o.2:
3e item
=0,02
0,40 38

0,27 52

39 2,08 0,84
38 2,63 0,63

Bij p.o.2:
1e item
=0,01

52 1,93 0,80
53 2,66 0,68

4.3.1.7. Kwaliteit van de meting van de voorkennisindicatoren
Ook de validiteit van de voorkennisindicatoren met betrekking tot onderzoek doen is niet
systematisch onderzocht. Volstaan wordt met de onderbouwing voor de keuze van deze
indicatoren bij de operationalisatie. Wel is de betrouwbaarheid van de ontwikkelde
vragenlijstitems nagegaan. In Tabel 4.8 is te zien dat in alle gevallen de betrouwbaarheid
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boven de ondergrens van 0,60 ligt (de items over beheersing van kwaliteitscriteria zijn
alleen afgenomen bij de tweede praktische opdracht).
Tabel 4.8. Betrouwbaarheid van de meting van indicatoren van voorkennis en ervaring met
betrekking tot onderzoek doen.
Schalen
voorkennis
onderzoek
leerlingen
4-puntschalen: van
1=niet; tot 4=in
sterke mate
Ervaring met
ontwerpen van
onderzoek
Ervaring met uitleg
en lezen over het
ontwerpen van
onderzoek (2e orde
schaal)
Beheersing van
kwaliteitscriteria
voor ontwerpen
onderzoek (2e orde
schaal) (2
antwoordcategorieën)

1e praktische opdracht
n
items Cron- gemidper
bach’s delde
schaal alpha

2e praktische opdracht
standaard- n
items Cron- gemiddeviatie
per
bach’s delde
schaal alpha

158 8

0,67

2,1643

0,4455

125 43
(151)

0,74

2,1970

0,6004

894 2
(109)

0,64

2,0009

0,4572

125 2
(150)

0,64

1,7937

0,4782

105 4

0,69

1,8497

0,1965

standaarddeviatie

4.3.2. Metacognitieve leeractiviteiten
4.3.2.1. Operationalisatie metacognitieve leeractiviteiten
De kwaliteit van de leerresultaten die leerlingen behalen is grotendeels afhankelijk van de
kwaliteit van de leeractiviteiten die ze ondernemen (Bolhuis, 1997; Vermunt, 1996).
Vermunt (1992) onderscheidt drie typen leeractiviteiten: cognitieve, metacognitieve en
affectieve leeractiviteiten. Cognitieve leeractiviteiten hebben met name betrekking op het
denken van de leerlingen. Metacognitieve ofwel zelfsturende leeractiviteiten hebben
betrekking op het reguleren van de andere (cognitieve en affectieve) leeractiviteiten.
Affectieve leeractiviteiten hebben betrekking op sociaal-emotionele activiteiten die
noodzakelijk zijn om het leren op gang te brengen en in stand te houden. Ieder type
leeractiviteit is onder te verdelen in acht categorieën.
Boekaerts en Simons (1995) maken een andere indeling als het gaat om leeractiviteiten van
leerlingen. Zij onderscheiden voorbereidende, verwerkende en regulerende leeractiviteiten.

3

Bij de 2e p.o. bestaat deze schaal uit minder items als gevolg van inkorten vragenlijst.
Bij de 1e p.o. ontbreken bij deze schaal data m.b.t. alle docenten directe instructiegroep en één docent
ondersteunende instructiegroep.

4
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Van der Schaaf (2000) combineert de indelingen van Vermunt (1992) en Boekaerts en
Simons (1995), zoals weergegeven in Figuur 4.14. Deze indeling van Van der Schaaf
vormt de basis voor het deelonderzoek naar leeractiviteiten. Affectieve en regulatieve
leeractiviteiten zijn door Van der Schaaf samengevoegd, aangezien in de praktijk moeilijk
een duidelijke en strikte scheiding te maken is tussen deze twee typen leeractiviteiten. Er
bestaat volgens haar een groot overlap tussen de affectieve en regulatieve leeractiviteiten.
Figuur 4.14. Typen leeractiviteiten gekoppeld aan moment van toepassing bij de uitvoering
van taken (Van der Schaaf, 2000).
metacognitieve en affectieve leeractiviteiten
1. oriënteren (voor):
- verhelderen van leerdoelen en leerstof
- activeren van voorkennis
2. strategie bepalen en plannen (voor)
- bepalen van de leeractiviteiten en werkvormen
- bepalen van het tempo en de planning
3. beheersen van gevoelens tijdens het leren (altijd)
- motiveren, concentreren, inspannen
- attribueren, zelfwaarderen
4. uitvoeren (tijdens)
- voortgang van het leren bewaken
- bijsturen van het leerproces
5. evalueren (na)
- evalueren, reflecteren, terugkoppelen en beoordelen
cognitieve leeractiviteiten
1. kennisverwervende vaardigheden (tijdens)
2. kennisverwerkende vaardigheden (tijdens)
3. kennistoepassende vaardigheden (tijdens)
4. kennisintegrerende vaardigheden (tijdens)

Metacognitieve leeractiviteiten
In het deelonderzoek naar leeractiviteiten beperken we ons tot de metacognitieve
leeractiviteiten, aangezien het uitvoeren van metacognitieve leeractiviteiten van belang
wordt geacht voor de ontwikkeling van vaardigheden voor het ontwerpen van onderzoek
(zie paragraaf 2.3.4). Metacognitieve leeractiviteiten hebben betrekking op het reguleren
van de andere leeractiviteiten. Stokking en Van der Schaaf (1999) spreken over metacognitieve activiteiten als ‘een voorwaarde voor het kunnen reguleren van het eigen leerproces’.
Onder metacognitieve leeractiviteiten worden alle zelfregulerende leeractiviteiten verstaan
die nodig zijn voor het ontwikkelen van vaardigheden voor het ontwerpen van onderzoek
(zie Figuur 4.15). Binnen elke metacognitieve leeractiviteit wordt een onderscheid gemaakt
tussen activiteiten gericht op vakinhoud (gerelateerd aan het onderwerp van de praktische
opdracht) en op onderzoeksvaardigheden (‘het formuleren van hoofdvraag en deelvragen’
of ‘het maken van een onderzoeksplan’).
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Figuur 4.15. Overzicht van gebruikte metacognitieve leeractiviteiten.
Metacognitieve leeractiviteiten
1. oriënteren:
- verhelderen van leerdoelen en leerstof
- activeren van voorkennis
2.-strategie bepalen en plannen: - bepalen van leeractiviteiten en werkvormen
- bepalen van tempo en planning
3. uitvoeren:
- voortgang van het leren bewaken
- bijsturen van het leerproces

4.3.2.2. Constructie observatie-instrument leeractiviteiten
Voor het meten van metacognitieve activiteiten van leerlingen bij het ontwerpen van
onderzoek is gekozen voor observatie van interactie tussen leerlingen. Aangezien
leerlingen werken aan een praktische opdracht die intensief overleg noodzakelijk maakt
binnen het subgroepje, is het aannemelijk dat een groot deel van de metacognitieve
leeractiviteiten in de interactie tussen leerlingen tot uitdrukking komt. Leerlingen moeten
immers met elkaar van gedachten wisselen over de te maken keuzes ten aanzien van de
aanpak van de taken en de inhouden. De verwachting is dat leerlingen hun gedachten onder
woorden proberen te brengen, samen zullen brainstormen en elkaar proberen te overtuigen.
Een alternatief voor het meten van metacognitieve leeractiviteiten zou het bevragen van
leerlingen kunnen zijn met een interview of vragenlijst, eventueel in combinatie met
hardop-denksessies en zelfrapportages. Een voordeel van deze methoden kan zijn dat ze
meer inzicht geven in de individuele metacognitieve leeractiviteiten dan observatie van de
interactie tussen leerlingen. Bepaalde vormen van ondervraging zijn ook minder
arbeidsintensief voor de onderzoeker dan observatie, waardoor het mogelijk is om grotere
aantallen leerlingen bij het onderzoek te betrekken. Er zijn echter ook een aantal nadelen.
Een groot nadeel van ondervraging is dat metacognitieve aspecten van leren onderzoek
doen redelijk abstract zijn, zeker voor leerlingen. Het is te betwijfelen of leerlingen
begrijpen wat er bedoeld wordt met de onderscheiden categorieën en aspecten. Het is
waarschijnlijk niet mogelijk eenzelfde verfijning in categorieën aan te brengen als bij
observaties. Ten tweede, als leerlingen zich al iets kunnen voorstellen bij deze aspecten, is
het maar de vraag of ze zich na afloop van het leren nog kunnen herinneren wat ze precies
gedaan hebben tijdens de ontwerpfase van onderzoek doen. Een derde nadeel aan het
bevragen van leerlingen is het aspect van sociale wenselijkheid. Wanneer leerlingen
geconfronteerd worden met verschillende metacognitieve aspecten, kan dat hen het gevoel
geven dat het een norm weergeeft waar ze aan moeten voldoen, met sociaal wenselijke
antwoorden als gevolg. Tot slot is de vraag of leerlingen wel gemotiveerd zijn een
dergelijke vragenlijst in te vullen of interview te ondergaan, al dan niet in combinatie met
hard-op denksessies en zelfrapportages. Een geringere motivatie hiervoor kan van invloed
zijn op de betrouwbaarheid van de gegevens. Om deze redenen wordt de voorkeur gegeven
aan observatie van interactie tussen leerlingen.
Voor het meetbaar maken van de metacognitieve leeractiviteiten van leerlingen tijdens de
ontwerpfase van het doen van onderzoek, is derhalve een observatie-instrument
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ontwikkeld. Dit observatie-instrument bestaat uit algemene scoringsvoorschriften, een
beschrijving van de onderscheiden categorieën (metacognitieve aspecten en niet
metacognitieve aspecten, wel of niet taakgericht) en een scoringsformulier. De in Bijlage
hoofdstuk 4 opgenomen beschrijving van de categorieën vormt de leidraad voor het scoren
van leeractiviteiten. Op het bijbehorende scoringsformulier kan geturfd worden hoe vaak
per subgroepje leerlingen iedere categorie voorkomt (zie Figuur 4.16). Uit de opmaak van
het scoringsformulier is op te maken dat dertien activiteiten worden onderscheiden, naast
een categorie ‘niet te beoordelen’.
Figuur 4.16. Scoringsformulier leeractiviteiten.
Taken:
Onderzoeksvaardigheden
1. formuleren hoofd- en
deelvragen (stap 1)

2. maken onderzoeksplan
(stap 2)

I Metacognitieve
activiteiten
1. oriënteren
- verhelderen van
leerdoelen en
leertaken
- activeren van
voorkennis
2. strategie bepalen
en plannen
- bepalen van de
leeractiviteiten en
werkvormen
- bepalen van tempo
en planning
3. uitvoeren
- voortgang van het
leren bewaken
- bijsturen van het
leerproces
II Overige
taakgerichte
activiteiten
III Niet taakgerichte activiteiten

IV Niet te beoordelen interactiefragmenten
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Voor het scoren van de activiteiten is gekozen voor gedragsfrequentie door middel van
timesampling (Baarda en de Goede, 1995). De uitgeschreven protocollen zijn opgedeeld in
fragmenten van dertig seconden. Per fragment van dertig seconden is gezocht naar het eerst
voorkomende metacognitieve aspect van de interactie tussen leerlingen. Indien geen
metacognitieve leeractiviteit in het fragment voorkomt, is bepaald of het fragment wel of
niet als taakgericht te kenmerken is. Indien het fragment niet onder te brengen is in één van
de in het instrument onderscheiden categorieën wordt het als ‘niet te beoordelen’
gekenmerkt. Dit betekent dat het betreffende fragment verder buiten beschouwing gelaten
is.
In eerste instantie is alle geobserveerde tijd per subgroep gescoord. Om later een absolute
vergelijking tussen de scores van de verschillende groepen mogelijk te maken, is het aantal
gescoorde fragmenten per subgroep gelijkgesteld. Per subgroep zijn alleen de eerste tachtig
voorkomende taakgerichte (al dan niet metacognitieve) fragmenten beoordeeld. Het totale
aantal fragmenten dat nodig is om aan die tachtig fragmenten te komen, is ook genoteerd.
Dat geeft inzicht in de verhouding taakgerichte versus niet-taakgerichte activiteiten per
subgroep.
4.3.2.3. Kwaliteit observatie-instrument leeractiviteiten
Aan het definitieve ontwerp van het observatie-instrument voor leeractiviteiten is een
uitgebreid ontwikkelingsproces voorafgegaan. Er hebben vier ontwikkelrondes plaatsgevonden, ieder bestaande uit een fase van ontwerpen, uitproberen, evalueren en bijstellen
van het instrument. Op die manier is geprobeerd het instrument bruikbaarder en meer
onderscheidend te maken. Op deze plaats wordt de kwaliteit van het definitieve ontwerp
geëvalueerd door achtereenvolgens in te gaan op de mate van overeenstemming tussen
beoordelaars, de betrouwbaarheid van de metingen en aspecten van de validiteit van het
instrument.

De mate van overeenstemming tussen beoordelaars is vastgesteld door twee beoordelaars
onafhankelijk van elkaar 43 fragmenten te laten scoren. Voor het vaststellen van de
interbeoordelaarovereenstemming is gebruik gemaakt van de overeenstemmingsmaat
Cohens Kappa. De keuze voor Cohens Kappa komt voort uit het feit dat sprake is van een
categorieënsysteem op nominaal meetniveau.
De Cohens Kappa voor alle taakgerichte leeractiviteiten samen (12 categorieën) komt uit
op 0,71. Deze waarde duidt erop dat de mate van overeenstemming tussen de twee
beoordelaars voldoende is. Hoewel deze analyse een beperkt aantal interactiefragmenten
betreft, geeft de mate van overeenstemming toch aan dat het scoren met dit categorieënsysteem tot op zekere hoogte objectiveerbaar te maken is.
Betrouwbaarheid
Om de betrouwbaarheid vast te stellen van de meting van het construct ‘metacognitieve
leeractiviteiten’, is nagegaan in hoeverre de in het instrument onderscheiden categorieën
een schaal vormen, door het berekenen van de Cronbach’s alpha. Per leerlingactiviteit
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(stap1, stap 2 en vakinhoud) is berekend in hoeverre de metacognitieve categorieën
samenhangen. Gezien het kleine aantal subgroepjes leerlingen dat bij het deelonderzoek
betrokken was (7), moeten de uitkomsten van de betrouwbaarheidsanalyses niet te stringent
worden opgevat. Aannemelijk is dat bij een groter aantal groepjes de waarden van de
Cronbach’s alpha iets hoger of iets lager uit zou kunnen pakken.
In Tabel 4.10 staan de uitkomsten weergegeven. De metacognitieve leeractiviteiten hangen
redelijk samen voor onderzoeksplan maken (α=0,68) en voor vakinhoud (α =0,58). Alleen
voor hoofd- en deelvragen formuleren is de samenhang tussen de drie metacognitieve
vaardigheden onacceptabel laag (α =0,28). Uit de waarden van de itemrestcorrelaties blijkt
dat twee van de drie items nauwelijks met de overige samenhangen. Vanuit methodisch
oogpunt zou het daarom verstandig zijn het construct ‘metacognitieve leeractiviteiten ten
aanzien van hoofd- en deelvragen formuleren’ in verdere analyses achterwege te laten. Dit
zou echter in inhoudelijk opzicht een aderlating betekenen, omdat een aanzienlijk deel van
de metacognitieve leeractiviteiten betrekking heeft op het formuleren van hoofd- en
deelvragen. Daarom is besloten om ondanks de lage samenhang tussen de items bij dit
construct toch tot schaalconstructie over te gaan.
Tabel 4.10. Uitkomsten betrouwbaarheidsanalyse leeractiviteiten (bij n=7)
Metacognitieve vaardigheden t.a.v. stap 1 (hoofd- en deelvragen formuleren):
Itemrestcorrelaties (RIT)
Cronbach’s alpha
Oriëntatie
0,0264
0,2848
Strategie bepalen en plannen
0,5487
Uitvoeren
0,0687
Metacognitieve vaardigheden t.a.v. stap 2 (onderzoeksplan maken)
Itemrestcorrelaties (RIT)
Alpha
Oriëntatie
0,6792
0,6790
Strategie bepalen en plannen
0,6720
Uitvoeren
0,2516
Metacognitieve vaardigheden t.a.v. vakinhoud:
Itemrestcorrelaties (RIT)
Alpha
Oriëntatie
0,6781
0,5773
Strategie bepalen en plannen
0,5017
Uitvoeren
0,5613

Validiteit
Op twee manieren is geprobeerd de begripsvaliditeit van het instrument te waarborgen. Zo
is gebruik gemaakt van reeds bestaande categorieën voor metacognitieve leeractiviteiten.
De categorieën zijn in eerder onderzoek door Van der Schaaf (2000) onderscheiden en
geoperationaliseerd, deels in navolging van Vermunt (1992) en Boekaerts en Simons
(1995). Deze categorieën hebben de basis gevormd voor het ob{ervatie-instrument.
Daarnaast hebben twee experts op het vlak van het meten van complexe vaardigheden hun
oordeel gegeven over de begripsvaliditeit van het concept instrument. Hieronder wordt
aangegeven op welke wijze is omgegaan met de door hen gesuggereerde verbeterpunten.
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Om de validiteit van het instrument te vergroten, is op advies van de experts gedurende de
constructie van het instrument besloten bij bepaalde categorieën de context (de inhoud van
andere fragmenten) mee te nemen bij de beoordeling van een fragment. Dat is bijvoorbeeld
het geval geweest bij de keuze om het fragment te typeren als ‘het formuleren van
hoofdvraag en deelvragen’ of als ‘overige taken gericht op vakinhoud’. Het onderscheid
tussen deze twee taken blijkt in de praktijk moeilijk te maken, omdat leerlingen in een
fragment niet altijd direct refereren aan ‘vakinhoud’ of ‘onderzoeksvragen’ terwijl dit uit
een bredere context wel is op te maken. Om meer recht te doen aan de leerlingen is
besloten om bij de interpretatie van een fragment de context in beperkte mate mee te
nemen, waarbij een maximum geldt van twee voorgaande fragmenten.
Om de validiteit van het instrument te vergroten is bij het construeren van het instrument
veel aandacht besteed aan het onderscheidingsvermogen. Zo zijn veel voorbeelden uit reële
situaties toegevoegd. Verder zijn categorieën die zeer moeilijk te onderscheiden waren
opnieuw gedefinieerd of uiteindelijk samengevoegd, indien ze in de praktijk vaak samen
voor kwamen of na herhaaldelijke bijstelling lastig te onderscheiden bleven. Dit betreft de
subcategorieën per metacognitieve leeractiviteit zijn samengevoegd.
De praktische bruikbaarheid van het instrument is enigszins beperkt, omdat het gebruik
ervan veel oefentijd vergt. Dat komt onder andere door de combinatie van de complexe
inhoud van het instrument (metacognitieve aspecten van leren) met de doelgroep van het
instrument (de beginnende lerende in het doen van onderzoek). Dat heeft uiteindelijk geleid
tot een redelijk omvangrijke beschrijving van de verschillende categorieën. Uitgebreide
oefensessies voorafgaande aan het gebruik van het observatie-instrument zijn noodzakelijk
voordat een voldoende mate van overeenstemming tussen onafhankelijke beoordelaars
bereikt kan worden.

4.3.3. Samenwerking
In het onderzoek moeten leerlingen in subgroepjes van 3 à 4 leerlingen twee keer een
praktische opdracht maken. Bij iedere opdracht werkten ze in een verschillende
groepssamenstelling. Het groepswerk heeft ten doel bij te dragen aan de individuele
beheersing van vaardigheden voor het ontwerpen van aardrijkskundig onderzoek.
Samenwerking wordt gezien als een didactisch middel om het leren onderzoek doen te
structureren. In tegenstelling tot de overige leerinhouden die in dit hoofdstuk aan bod zijn
gekomen is het bij ‘samenwerking’ niet nodig om de leerinhoud verder te operationaliseren. In hoofdstuk 2 is dat reeds afdoende gedaan. De uitdaging hier zit in de constructie van
het onderwijsmateriaal: de vertaling van grondregels en sociale normen voor goede
samenwerking in taakeisen en richtlijnen voor docenten en leerlingen.
4.3.3.1. Taakeisen en richtlijnen voor leerlingen en docenten
In Figuur 4.17 zijn de grondregels en sociale normen voor goede samenwerking uit het
theoretisch kader vertaald in richtlijnen voor de docent en in taakeisen en vuistregels voor
de leerlingen. De richtlijnen voor docenten zijn bedoeld om te stimuleren dat leerlingen op
een goede manier met elkaar samenwerken, en om leerlingen in staat te stellen het eigen
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samenwerkingsproces te reguleren. Voor leerlingen zijn hiertoe ‘vuistregels voor goede
samenwerking’ geformuleerd en zijn taakeisen opgesteld die in de opdrachtomschrijving
staan weergegeven. Sommige richtlijnen, vuistregels en taakeisen staan ten dienste van
meerdere principes van samenwerking, en komen daarom op meerdere plekken in het
schema terug.
De taakeisen die genoemd worden in de vierde kolom van Figuur 4.17 gelden voor de
leerlingen in alle condities. De richtlijnen voor docenten genoemd in het eerste en tweede
deel van Figuur 4.17 gelden ook voor alle condities. De overige richtlijnen voor docenten
en alle vuistregels voor leerlingen in de vierde kolom zijn alleen van toepassing op
docenten en leerlingen in de ondersteunende instructieconditie en de combinatieconditie.
In het derde deel van Figuur 4.17 staan mechanismen beschreven om een diepgaande vorm
van samenwerking uit te lokken: co-constructie van betekenissen. De veronderstelling is
dat, indien de leerlingen taakgericht werken, co-constructie van betekenissen samengaat
met metacognitieve leeractiviteiten ten aanzien van het doen van onderzoek.
De aanname in dit onderzoek is dat deze mechanismen ter bevordering van co-constructie
alleen werken als de basale voorwaarden voor samenwerking goed geïmplementeerd zijn.
Deze basale voorwaarden zijn geoperationaliseerd in het eerste en tweede deel van Figuur
4.17 (alle leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor het groepsproces, ze ervaren een
positieve wederzijdse afhankelijkheid en ze voelen zich gelijkwaardig ten opzichte van
elkaar). In de paragrafen 4.3.4 en 4.3.5 wordt aangegeven hoe richtlijnen, vuistregels en
taakeisen zijn ingebed in de begeleiding door de docent en in het taakontwerp van de
praktische opdrachten.
Figuur 4.17. Eerste deel. Uitwerking van voorwaarden, principes, grondregels en sociale
normen voor samenwerking leren in operationele richtlijnen, taakeisen en vuistregels voor
docenten en leerlingen.
Voorwaarden voor Grondregels en sociale
en principes van
normen voor
samenwerking
samenwerking uit de
literatuur
Individuele
Ieder individu moet
verantwoorbijdragen aan het
delijkheid
groepsproces en anderen
helpen om een bijdrage te
kunnen leveren
(Palinscar, Anderson &
David, 1993).

Richtlijnen voor
docenten, zoals
geoperationaliseerd

Taakeisen en vuistregels
voor leerlingen, zoals
geoperationaliseerd

“Wijs de leerlingen erop
zowel voorafgaand als
tijdens de taakuitvoering
dat ze de opdracht
samen uit moeten
voeren.” “Wijs ze er op
dat bij onvoldoende
inzet van een groepslid
deze een lagere
beoordeling krijgt voor
het eindprodukt.”

- Vuistregel: “Bij gebleken
onvoldoende inzet van één van
de groepsleden, krijgt diegene
een lagere beoordeling.”
- Vuistregel: “Wijs elkaar op
de eigen verantwoordelijkheid
om de opdracht uit te voeren”.
- Taakeis: “Ieder groepslid
moet voor de tussentijdse
beoordeling van het
onderzoeksplan zijn/ haar
eigen antwoordformulieren
invullen.”
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Figuur 4.17. Tweede deel. Uitwerking van voorwaarden, principes, grondregels en sociale
normen voor samenwerking in operationele richtlijnen, taakeisen en vuistregels voor
docenten en leerlingen.
Voorwaarden voor
en principes van
samenwerking
Positieve
wederzijdse
afhankelijkheid

Gelijke kans op
participatie

Grondregels en sociale
normen voor samenwerking uit de literatuur
Taakontwerp en context
moeten positieve wederzijdse
afhankelijkheid vergroten
door:
- een gemeenschappelijk
doel;
- informatie, materialen en
bronnen die uitgewisseld
kunnen worden;
- vrienden samen laten
werken t.b.v. vergroten
bereidheid om tot wederzijds
begrip te komen (van Boxtel,
2000).

Richtlijnen voor
docenten, zoals
geoperationaliseerd
“Geef vooraf aan
dat: 1) deze
praktische opdracht
te ingewikkeld is om
binnen de tijd uit te
voeren als je alleen
werkt; 2) iedere
leerling weer andere
kwaliteiten heeft, en
dat je door samen te
werken die
kwaliteiten kan
combineren.”

Taakeisen en vuistregels
voor leerlingen, zoals
geoperationaliseerd
- Taakeis: “Je moet met een
drietal of viertal samen één
onderzoeksplan maken en één
onderzoeksverslag schrijven”.
“Je mag wel een taakverdeling
maken maar je bent
gezamenlijk verantwoordelijk
voor het eindresultaat. Maak
daarom voordat je
daadwerkelijk begint samen
een onderzoeksplan met een
werkplanning, zodat voor
iedereen duidelijk is wat er
van je verwacht wordt.”
- Vuistregel: “Je mag een
taakverdeling maken, maar
splits de taken niet helemaal
op. Neem bij het ontwerpen
van je onderzoek en bij het
maken van het eindverslag alle
beslissingen samen.”
- Taakeis: je mag zelf een
groepje samenstellen.
- Vuistregel: “Let bij de
groepssamenstelling op met
wie je goed kan werken en
leren.”
Ad a) Taakeis: “Zet bij iedere
Ad a) “Stimuleer
a) Vergroting van kans op
onderzoeksstap eerst voor
leerlingen indien
gelijkwaardige inbreng
tussen de groepsleden: eerst nodig om per stap de jezelf ideeën op papier,
alvorens je met je groepje over
aanpak eerst
afzonderlijk van elkaar te
de onderzoeksstap gaat
individueel voor te
brainstormen, alvorens
overleggen. Pas als je het met
bereiden, daarna
samen te overleggen
elkaar eens bent ga je door
ideeën uit te
(Palinscar, Anderson &
wisselen en pas een naar de volgende stap.”
David, 1993).
b) Elkaar ondersteunen in het beslissing te nemen Ad b) Vuistregels: “Steun
als ieders ideeën zijn elkaar bij het werken aan de
groepswerk: leerlingen
opdracht: luister goed naar
bediscussieerd.”
moeten helder met elkaar
elkaar, geef het aan als je iets
communiceren, elkaar
niet snapt, neem vragen van
serieus nemen en vertrouwen
anderen serieus.”
(Johnson & Johnson, 2000);
iedereen moedigt elkaar aan
om mee te praten (Wegerif,
Mercer & Dawes, 1999).

140

Hoofdstuk 4
Figuur 4.17. Derde deel. Uitwerking van voorwaarden, principes, grondregels en sociale
normen voor samenwerking in operationele richtlijnen, taakeisen en vuistregels voor
docenten en leerlingen.
Voorwaarden
voor en
principes van
samenwerking
Co-constructie
van betekenissen

Grondregels en sociale
normen voor
samenwerking uit de
literatuur
Grondregels voor
‘exploratory talk’ (Wegerif
e.a., 1999; Mercer, 1995):
1) alle relevante informatie
wordt uitgewisseld (zie
rij ‘positieve wederzijdse
afhankelijkheid’);
2) de groep probeert
overeenstemming te
bereiken;
3) de groep neemt
verantwoordelijkheid
voor besluiten en acties
en ook voor het succes of
falen dat daar het gevolg
van kan zijn (en niet een
individueel groepslid)
(zie ook rij ‘individuele
verantwoordelijkheid’;
4) er moeten redenen
gegeven worden om
beweringen, meningen of
suggesties mee te
onderbouwen;
5) uitdagingen /
opbouwende kritiek
worden geaccepteerd
door de groepsleden;
6) alternatieven worden
bediscussieerd voordat
een besluit wordt
genomen (waardoor meer
‘critical challanges’);
7) alle groepsleden worden
door hun groepsgenoten
aangemoedigd om mee te
praten (zie rij ‘gelijke
kans op participatie’).

Richtlijnen voor docenten,
zoals geoperationaliseerd

Taakeisen en
vuistregels voor
leerlingen, zoals
geoperationaliseerd
Ad 2. “Stimuleer leerlingen
Ad 2. Vuistregel: “Je
indien nodig om beslissingen
mag een taakverdeling
samen te nemen”
maken, maar splits de
Ad 3. “Als leerlingen geen
taken niet helemaal op.
beslissingen kunnen nemen of Neem bij het ontwerpen
te weinig interactie aangaan,
van je onderzoek en bij
stel dan voor om hen met een
het maken van het
rolverdeling te laten werken:
eindverslag alle
een voorzitter, een notulist en
beslissingen samen.”
actieve luisteraars. Wissel
Ad 3. Vuistregel: “Als er
iedere les van rol.”
een probleem is probeer
Ad 3/4. “Geef vooraf aan dat
je met elkaar een
leerlingen pas hulp krijgen als oplossing te bedenken.
ze eerst hebben geprobeerd er
Lukt dat niet dan kan je
zelf uit te komen, en samen een de docent om hulp
gerichte hulpvraag hebben
vragen”.
geformuleerd en/of met elkaar Ad 5. Vuistregels:
het probleem onder woorden
“Neem vragen van
hebben gebracht.” “Leg vooraf anderen serieus”; “Sta
uit dat doordat je een
open voor kritiek: niet
medeleerling iets uitlegt je zelf negeren of persoonlijk
meestal ook dingen beter gaat
opvatten”; “Geef elkaar
snappen.”
opbouwende kritiek: niet
Ad 4/5. “Geef vooraf aan dat
op de man spelen”.
meningsverschillen niet erg
Ad 6. Vuistregel:
zijn, want het roept discussie
“Luister goed naar
op waardoor je dieper gaat
elkaar, en geef het aan
nadenken over de inhoud en
als iets niet snapt.”
aanpak van onderzoek: je leert Taakeis: “Zet bij iedere
er meer van.”
onderzoeksstap eerst
Ad 5/6. “Geef aan indien nodig voor jezelf ideeën op
dat ze meningsverschillen niet papier, alvorens je met je
uit de weg moeten gaan, maar groepje over de
elkaar de ruimte moeten geven onderzoeksstap gaat
om je mening te geven, en
overleggen. Pas als je
moeten proberen om het beste het met elkaar eens bent
uit ieders ideeën te
ga je door naar de
combineren.”
volgende stap.”
Ad 6. “Stimuleer leerlingen
indien nodig om per stap de
aanpak eerst individueel voor te
bereiden, daarna ideeën uit te
wisselen en pas een beslissing
te nemen als ieders ideeën zijn
bediscussieerd.”

141

Operationalisatie en verantwoording constructie onderwijsmaterialen en meetinstrumenten
4.3.3.2. Constructie van vragenlijstitems over samenwerking
De kwaliteit van de samenwerking van leerlingen in subgroepjes is gemeten aan de hand
van voorgestructureerde items in vragenlijsten, afgenomen na afronding van iedere
praktische opdracht. In Figuur 4.18 staan alle clusters van items weergegeven, gekoppeld
aan de grondregels en sociale normen uit de literatuur. In Bijlage hoofdstuk 4 wordt per
cluster van items een voorbeelditem genoemd.
Sommige clusters van items dekken meerdere grondregels. Zo geeft het cluster over ‘de
mate waarin alle groepsleden goed meewerken’ zowel de mate aan waarin ieder individu
aan het groepsproces heeft bijgedragen als de mate waarin leerlingen elkaar aanmoedigen
om mee te doen (3e rij, aspect b; 4e rij grondregel 7), en geeft het item over ‘de mate waarin
groepsleden gezamenlijk beslissingen nemen’ zowel een indicatie van de gerealiseerde
positieve wederzijdse afhankelijkheid als van gerealiseerde kans op gelijkwaardige
inbreng.
Het cluster van items over de tevredenheid met de groepssamenstelling dekt een specifiek
aspect van positieve wederzijdse afhankelijkheid. Verondersteld wordt dat de tevredenheid
een indicatie geeft van de bereidheid om tot wederzijds begrip te komen.
De overige clusters van items beogen te meten hoe leerlingen omgaan met de grondregels
voor ‘exploratory talk’ (de onderste rij in Figuur 4.18): ‘consensus kunnen bereiken’,
‘elkaar helpen door uitleg geven of op nieuwe ideeën brengen’, ‘om kunnen gaan met
kritiek en onenigheid’ en ‘naar elkaar luisteren voorafgaand aan het maken van keuzes’. De
eerste en de laatste grondregel voor ‘exploratory talk’ worden gedekt door de eerder
genoemde clusters van items: ‘de mate waarin alle groepsleden goed meewerken’ en ‘de
mate waarin groepsleden gezamenlijk beslissingen nemen’
Naast de kwaliteit van de samenwerking is ook gemeten hoeveel ervaring leerlingen
hadden met samenwerking voorafgaand aan de eerste praktische opdracht. In een vijftal
items is gevraagd aan leerlingen hoe vaak ze hebben moeten samenwerken bij aardrijkskunde en bij andere vakken en hoe vaak ze instructie hebben gehad over hoe je het beste
kunt samenwerken voorafgaand aan de praktische opdracht.

142

Hoofdstuk 4
Figuur 4.18. Clusters van vragenlijstitems, gekoppeld aan grondregels en sociale normen
voor samenwerking
Voorwaarden
voor en
principes van
samenwerking
Individuele
verantwoordelijkheid
Positieve
wederzijdse
afhankelijkheid

Gelijke kans
op participatie

Co-constructie
van
betekenissen

Grondregels en sociale normen voor samenwerking

Clusters van
vragenlijstitems

Ieder individu moet bijdragen aan het groepsproces en
anderen helpen om een bijdrage te kunnen leveren (Palinscar,
Anderson & David, 1993).
Taakontwerp en context moeten positieve wederzijdse
afhankelijkheid vergroten door:
- een gemeenschappelijk doel;
- informatie, materialen en bronnen die uitgewisseld kunnen
worden;
- vrienden samen te laten werken t.b.v. vergroten willingness
to reach mutual understanding (van Boxtel, 2000).
a) Vergroting van kans op gelijkwaardige inbreng tussen de
groepsleden: eerst afzonderlijk van elkaar te brainstormen,
alvorens samen te overleggen (Palinscar, Anderson & David,
1993).
b) Elkaar ondersteunen in het groepswerk: leerlingen moeten
helder met elkaar communiceren, elkaar serieus nemen en
vertrouwen (Johnson & Johnson, 2000); iedereen moedigt
elkaar aan om mee te praten (Wegerif e.a., 1998).
Grondregels voor ‘exploratory talk’ (Wegerif, Mercer &
Dawes, 1999; Mercer, 1995).
1. alle relevante informatie wordt uitgewisseld (zie rij
‘positieve wederzijdse afhankelijkheid’);
2. de groep probeert overeenstemming te bereiken;
3. de groep neemt verantwoordelijkheid voor besluiten en
acties en ook voor het succes of falen dat daar het gevolg van
kan zijn (en niet een individueel groepslid) (zie ook rij
‘individuele verantwoordelijkheid’);
4. er moeten redenen gegeven worden om beweringen,
meningen of suggesties mee te onderbouwen;
5. uitdagingen / opbouwende kritiek worden geaccepteerd
door de groepsleden;
6. alternatieven worden bediscussieerd voordat een besluit
wordt genomen (waardoor meer ‘critical challanges’);
7. alle groepsleden worden door hun groepsgenoten
aangemoedigd om mee te praten (zie rij ‘gelijke kans op
participatie’).

‘De mate waarin alle
groepsleden goed
meewerken’ (3 items)
- ‘De mate waarin de
groepsleden gezamenlijk
beslissingen nemen’ (1
item)
- ‘De tevredenheid over de
groepssamenstelling’ (2
items)
a) ‘De mate waarin de
groepsleden gezamenlijk
beslissingen nemen’ (1
item)
b) ‘De mate waarin alle
groepsleden goed
meewerken’ (3 items)
Ad 2. ‘Consensus kunnen
bereiken’ (3 items)
Ad 3. ‘Elkaar helpen door
uitleg geven of op nieuwe
ideeën brengen’ (4 items)
Ad 5. ‘Om kunnen gaan
met kritiek en onenigheid’
(2 items)
Ad 6. ‘Naar elkaar
luisteren voorafgaand aan
het maken van keuzes’ (2
items)

4.3.3.3. Betrouwbaarheid en validiteit vragenlijstitems samenwerking
Betrouwbaarheid
Het bleek mogelijk om alle clusters van items over de kwaliteit van de samenwerking
afzonderlijk van elkaar betrouwbaar te meten. De Cronbach’s alpha had steeds een waarde
van 0,70 of hoger, op één uitzondering na (de alpha bij ‘om kunnen gaan met kritiek en
onenigheid’ bij de eerste praktische opdracht was slechts 0,53).
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Wanneer de clusters die betrekking hadden op ‘exploratory talk’ worden samengenomen in
één overkoepelend cluster (de onderste rij in Figuur 4.18), dan zijn alle waarden van de
Cronbach’s alpha hoger dan 0,70. Zodoende ontstaan vier clusters van aspecten van
samenwerking. De schaalscores op deze vier clusters bleken ook onderling redelijk met
elkaar samen te hangen. Dat maakte de constructie van een tweede ordeschaal mogelijk.
Het voordeel daarvan is dat in analyses één maat voor de kwaliteit van de samenwerking
gehanteerd kan worden. Zowel bij de eerste als de tweede praktische opdracht lag de
Cronbach’s alpha van dit overkoepelende construct rond de 0,70 (zie Tabel 4.11).
De oplettende lezer ziet dat in Tabel 4.11 in de eerste rij twee waarden voor het aantal
leerlingen staan weergegeven. De waarden tussen haakjes geven weer hoeveel leerlingen
een geldige schaalscore hadden na het nemen van maatregelen ter reductie van ontbrekende
waarden op één of meer items per schaal. Hoewel het verschil in aantallen anders doet
vermoeden, blijkt uit een vergelijking van beschrijvende statistieken dat het verschil in
gemiddelden, standaarddeviaties en samenhang tussen items verwaarloosbaar klein is (zie
Bijlage procesverslag databewerking voor meer details). De in Tabel 4.11 weergegeven
betrouwbaarheidsanalyses zijn overigens uitgevoerd vóórdat deze maatregelen werden
doorgevoerd.
In de tweede rij in Tabel 4.11 staan beschrijvende statistieken weergegeven omtrent
ervaring met samenwerking voorafgaand aan de eerste praktische opdracht. De scores op
deze items hangen minder sterk met elkaar samen dan de items die betrekking hebben op
de kwaliteit van de samenwerking. De Cronbach’s alpha zit net onder de ondergrens van
0,60. Een lage Cronbach’s alpha betekent niet alleen dat de betrouwbaarheid van de manier
van meten gering is, maar ook dat aan een noodzakelijke voorwaarde voor een valide
meting niet is voldaan. Toch is besloten om bij deze items tot schaalconstructie over te
gaan, vanwege het grote belang om te kunnen nagaan wat de gevolgen zijn van eventuele
verschillen in ervaring met de samenwerking.
Validiteit
Bij de hierboven beschreven wijze van meten van de kwaliteit van de samenwerking zijn
twee kanttekeningen te plaatsen. De eerste heeft te maken met het feit dat bij de constructie
van vragenlijstitems één van de grondregels voor ‘exploratory talk’ van Wegerif, Mercer en
Dawes (1999) niet goed door items gedekt is: het geven van redenen om beweringen,
meningen of suggesties mee te onderbouwen (grondregel 4). De items die hiervoor
ontworpen waren bleken van onvoldoende kwaliteit en zijn daarom buiten beschouwing
gelaten. Een gevolg hiervan is dat het moeilijk is om zicht te krijgen op de kwaliteit van de
co-constructieprocessen van betekenissen. Door het ontbreken van grondregel 4,
bijvoorbeeld, vervaagt het onderscheid tussen ‘‘cumulative talk’’ en ‘exploratory talk’ (zie
paragraaf 2.3.3). Dat betekent dat niet goed kan worden vastgesteld of leerlingen elkaars
ideeën en suggesties kritisch benaderden.
De tweede kanttekening heeft te maken met de overkoepelende maat voor de kwaliteit van
de samenwerking die geconstrueerd is. In dit construct tellen de vier clusters van items
even zwaar mee. Daardoor wegen de grondregels voor ‘exploratory talk’ in de totaalscore
relatief niet zwaar mee. De basale randvoorwaarden voor samenwerking krijgen
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daarentegen relatief veel gewicht. Bij de interpretatie van verschillen tussen leerlingen op
deze maat voor samenwerking moet daarmee rekening worden gehouden.
Aan de hand van beschrijvende statistieken over de scores op de samenwerkingsschaal zijn
aanvullende indicaties te verkrijgen van de validiteit van het construct ‘kwaliteit van de
samenwerking’. In Tabel 4.12 zijn de scores van leerlingen vergeleken die bij beide
praktische opdrachten de vragenlijstitems over samenwerking hebben ingevuld. Ten
opzichte van Tabel 4.11 is het aantal leerlingen fors minder. Dat komt omdat specifiek met
betrekking tot de samenwerking over de eerste paktische opdracht van een deel van de
leerlingen de gegevens ontbreken.
Uit de waarden van de standaarddeviaties in Tabel 4.12 is af te leiden dat de scores redelijk
gespreid zijn, hetgeen een indicatie geeft van het onderscheidingsvermogen. Ook is te zien
in de tabel dat de samenhang tussen de scores op de eerste en de tweede praktische
opdracht aan de lage kant is. Daar leerlingen bij beide praktische opdrachten in verschillende groepssamenstellingen werkten is niet te zeggen is of de lage samenhang een teken is
van een beperkte validiteit van de operationalisering van het construct ‘kwaliteit van de
samenwerking’. Ook van het niet significante verschil in gemiddelden (gemeten aan de
hand van een T-toets voor paarsgewijze eenheden) kan op voorhand niet worden gezegd
dat het te maken heeft met de validiteit van het construct.
Tabel 4.11. Betrouwbaarheid van de meting van het overkoepelende cluster van ‘kwaliteit
van de samenwerking’ en van ‘ervaring met samenwerking voorafgaand aan de eerste
praktische opdracht’.
Vier antwoord1e praktische opdracht
categorieën: van n
items Cron- gemid1=niet; tot 4=in
per
bach’s delde
sterke mate
schaal alpha
Kwaliteit
42 4
0,73
2,1230
samenwerking in (113)
brede zin (2e orde
schaal)
Ervaring met
158 5
0,58
2,5494
samenwerking
voorafgaand aan de
eerste praktische
opdracht

2e praktische opdracht
standaard- n
items Cron- gemiddeviatie
per
bach’s delde
schaal alpha
0,3657
74 4
0,68
2,1086
(135)

standaarddeviatie
0,343

0,4743

Tabel 4.12. Vergelijking kwaliteit samenwerking tussen de eerste en de tweede praktische
opdracht.
Vier antwoordcategorieën: van 1=niet; tot
4=in sterke mate
Eerste praktische opdracht
Tweede praktische opdracht

n
59
59

gemiddelde
2,11
2,10
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standaard- corre- df
deviatie
latie
0,387
0,146 58
0,269

t

p

0,084

0,933
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4.3.4. Begeleiding door de docenten
4.3.4.1. Operationalisatie begeleidingsconcepten
In deze subparagraaf worden de begeleidingsconcepten uit Hoofdstuk 3 nader uitgewerkt.
Eerst volgt een omschrijving van kenmerken per concept, daarna wordt ingegaan op de
beoogde verschillen in kenmerken door de tijd heen en tussen de experimentele condities.
Kenmerken van de begeleidingsconcepten: begeleidingsstrategieën
In de onderzoeksopzet werden twee begeleidingsconcepten genoemd: structurering van het
leren onderzoek doen en begeleiding van de samenwerking door de docent. Beide komen
zowel aan bod voorafgaand aan de taakuitvoering in de vorm van plenaire instructie als
tijdens de taakuitvoering in de vorm van ‘ondersteuning op maat’. De term ‘op maat’
refereert aan het differentiëren in de geboden begeleiding aan afzonderlijke groepjes
leerlingen. Door de ondersteuning op maat te snijden, krijgt een groepje structurering van
de docent die afgestemd is op hun niveau. Bij onderstaande opsomming van begeleidingsstrategieën wordt in eerste instantie geen onderscheid gemaakt naar begeleiden van het
leren onderzoek doen of de samenwerking, omdat bij beide inhouden dezelfde strategieën
kunnen worden gebruikt.
Voorafgaand aan de taakuitvoering kunnen twee strategieën worden ingezet: uitleg geven
en modelleren.
Uitleg voorafgaand aan de taakuitvoering omvat de volgende elementen (De Jong, 1992).
1. Het bieden van overzicht door expliciet onder woorden brengen welke aanpak je
hanteert in een specifieke onderzoekssituatie. Daarbij worden leerlingen ankerpunten
geboden voor het doorlopen van de onderzoeksstappen in een specifieke onderzoekssituatie.
2. Het toelichten waarom je die aanpak hanteert.
3. Het toelichten hoe je die aanpak kunt hanteren. Hierbij kunnen voorbeelden ter
illustratie worden gebruikt.
Volgens De Jong (1992) moet ‘uitleg’ als volgt ingebed worden. Het accent in een les ligt
op expliciete, goed gestructureerde beschrijvingen en demonstraties. Daarnaast vindt
leerkrachtgeleide oefening plaats en ten slotte meer zelf-geleide oefening. Bij die
leerkrachtgeleide oefening is het stellen van verwerkingsvragen belangrijk, om bewust
strategiegebruik te bevorderen (De Jong, 1992).
Modelleren voorafgaand aan de taakuitvoering omvat de volgende elementen.
1. Het bieden van overzicht door expliciet onder woorden brengen welke aanpak je
hanteert in een specifieke situatie. Net als bij uitleg voorafgaand aan de taakuitvoering
worden leerlingen daarbij ankerpunten geboden voor het doorlopen van onderzoekstappen en/of het samenwerken in een specifieke onderzoekssituatie.
2. Hard-op denkend demonstreren van de cognitieve activiteiten (denkstappen) die je
onderneemt bij uitvoering van de bij punt 1 genoemde aanpak. Dat komt neer op het
volgende. Aan de hand van een concreet uitgewerkte onderzoekssituatie wordt getoond
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welke keuzes je bij die aanpak maakt (identificatie heuristieken) en welke afwegingen
aan die keuzes ten grondslag liggen (in welke situatie welke heuristieken toe te passen)
(De Jong, 1992; Collins, Brown & Newman, 1989; De Bruijn, 1993).
3. Ter bevordering van actieve kennisconstructie door leerlingen worden verwerkingsvragen vooraf gegeven, die leerlingen na het modelleren moeten beantwoorden. Om de
samenwerking te stimuleren is het goed om leerlingen in groepjes te laten werken en
per subgroepje één antwoord te verwachten.
Volgens De Jong kan modelleren het beste plaatsvinden tijdens de uitvoering van de taak.
“Door te expliciteren (en eventueel ook uit te leggen) welke regulatiestrategieën een rol
spelen bij de taakuitvoering zal de metacognitieve kennis van de leerling omtrent deze
activiteiten toenemen” (De Jong, 1992, p.82). Modelleren voorafgaand aan de taakuitvoering kan echter als voordeel hebben dat de leerling overzicht krijgt over de vaardigheden
als geheel en inzicht krijgt in welke denkprocessen erbij komen kijken (welke afwegingen
wanneer worden gemaakt).
Het verschil met ‘uitleg’ zit in de inbedding van de vaardigheden in een concrete
onderzoekscontext en in de koppeling aan afwegingen die in een dergelijke toegepaste
context worden gemaakt. Daardoor kan de leerling zich een rijkere voorstelling maken van
wat leren onderzoek doen is. Bovendien biedt het zicht op heuristieken die anders voor de
leerling verborgen zouden blijven (Collins e.a., 1989; De Bruijn, 1993).
Bij het bieden van ondersteuning op maat tijdens de taakuitvoering gaat het erom dat de
docent ondersteuning biedt aan subgroepjes leerlingen als ze problemen hebben met de
uitvoering van de praktische opdracht. De docent kiest daarbij een begeleidingsstrategie die
afgestemd is op het niveau van het betreffende groepje. De docent vereenvoudigt de
leertaak dusdanig dat de uitvoering daarvan binnen het vermogen van het groepje
leerlingen komt te liggen, waardoor de uitvoering geen problemen meer oplevert en tot
succes leidt. Een illustratieve omschrijving van ‘ondersteuning op maat’ wordt gegeven
door Veenman (1992, p.253): “De leraar reduceert de complexiteit van de situatie, geeft
structuur, verheldert het probleem, wijst de leerling op de volgende stap die gezet dient te
worden, bewaakt het doel van de activiteit, betrekt de leerling bij het volbrengen van een
gezamenlijke taak, schept een kader en geeft regels die de leerling geleidelijk aan
overneemt (zelfregulatie). (...) Zodra de leerling de taak zelfstandig kan volbrengen, wordt
de ondersteuning beëindigd, zoals een steiger wordt weggehaald als die niet meer nodig is.”
Er zijn verschillende begeleidingsstrategieën mogelijk tijdens de taakuivoering:
1. het aanbieden van de juiste oplossing voor een probleem (Mayer, 1987; Schwab, 1962);
2. uitleg geven over de juiste aanpak (De Jong, 1992): zie eerdere omschrijving;
3. modelleren van de juiste aanpak (De Jong, 1992; Collins e.a., 1989; De Bruijn,
1993): zie eerdere omschrijving, met als toevoeging dat het voorbeeld dat gebruikt
wordt niet het probleem van de leerlingen zelf moet betreffen, maar een soortgelijk
probleem, om leerlingen te dwingen zelf de oplossing te vertalen naar hun eigen
probleemsituatie;
4. hints geven en gesloten vragen stellen om leerlingen op een idee te brengen voor
een aanpak (De Jong, 1992; Mayer, 1987; Schwab, 1962);
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5. open vragen stellen, om leerlingen te stimuleren onder woorden te brengen met
welke kennis en vaardigheden het probleem opgelost kan worden (‘articuleren probleemaanpak’) (Collins e.a., 1989): door te vragen naar waarom ze activiteiten op
een bepaalde manier uitvoeren, worden leerlingen gestimuleerd na te denken over
hun aanpak.
6. het omschrijven van het probleem waar leerlingen mee zitten (Mayer, 1987;
Schwab, 1962): als een leerling bij een docent komt met een hulpvraag moet eerst
het probleem geïdentificeerd worden (naar aanleiding van wat de leerling zegt en
wat uit de context op te maken is), vervolgens moet het probleem geherformuleerd
worden om te expliciteren naar de leerlingen wat er precies mis is.
7. het voorhouden van eisen waaraan leerlingen moeten voldoen (kwaliteitscriteria)
(Vankan, 1999): dat kan zowel steun bieden bij het bedenken van een aanpak van
het probleem (het proces), als het vinden van een goede oplossing voor het probleem (het product).
8. leerlingen aanmoedigen en stimuleren om zelf het probleem te omschrijven (‘articuleren probleemdefinitie’).
De eerstgenoemde strategie is een vorm van productgerichte structurering. Omdat de twee
begeleidingsconcepten in dit onderzoek betrekking hebben op het proces van leren
onderzoek doen en samenwerken, wordt het toepassen van deze begeleidingsstrategie
onwenselijk geacht. Toch wordt deze strategie genoemd omdat het in deze studie wel van
belang is om te weten in hoeverre (onbedoeld) sprake was van ‘het aanbieden van de juiste
oplossing’.
De tweede en derde strategie komen neer op het aanbieden van geschikte aanpaktechnieken. Leerlingen krijgen heuristieken aangereikt om een bepaald probleem op te lossen.
Eventueel kunnen ook alternatieve oplossingsrichtingen worden aangeboden, waar ze uit
kunnen kiezen. Door de aangereikte heuristieken hoeven leerlingen het proces voor een
groot deel niet zelf uit te denken (bijvoorbeeld: langs welke weg je tot een goede
vragenlijst kunt komen). Het product daarentegen moeten ze wel geheel zelf bedenken
(bijvoorbeeld zelfstandig de criteria toepassen waaraan een goede vragenlijst moet
voldoen).
De overige strategieën zijn gericht op het expliciteren van cognitieve activiteiten tijdens de
taakuitvoering, om leerlingen ertoe te zetten zelf het proces uit te denken. Ze geven een
aflopende mate van structurering door de docent weer. Dat impliceert een toenemende mate
van zelfsturing door leerlingen: de docent helpt (in meerdere of mindere mate) de
leerlingen op weg om zelf de juiste aanpak van het probleem te vinden en/of problemen
onder woorden te brengen waar ze tegenaan lopen.
Het belang van de laatste strategie (‘x’) is op twee manieren te onderbouwen. Vanuit het
oogpunt van het leren onderzoek doen is het niet alleen belangrijk dat de lerende zelf
problemen leert aanpakken, maar ook dat hij problemen leert herkennen en verwoorden.
Vanuit het oogpunt van het in samenwerking leren is het van belang dat de docent niet
teveel procesgerichte structurering geeft, om te stimuleren dat leerlingen er onderling
proberen uit te komen.
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Beoogde verschillen door de tijd heen en tussen de experimentele condities
In de literatuur worden de genoemde begeleidingsstrategieën veelal niet in isolatie
behandeld, maar juist aan elkaar gerelateerd. Een veel gemaakte combinatie van
begeleidingsstrategieën betreft een indeling van vier niveaus in de mate van structurering
door de docent (De Bruijn, 1993; Mayer, 1987; Schwab, 1962).
1. De docent geeft a) een beschrijving van het probleem waar een leerling tegenaan loopt;
b) een beschrijving van de aanpak waarmee het probleem opgelost kan worden; c) de
oplossing van het probleem zelf.
2. De docent geeft: a) een beschrijving van het probleem; b) een beschrijving van de
aanpak waarmee het probleem opgelost kan worden.
3. De docent geeft: a) een beschrijving van het probleem; b) een hint in welke richting een
aanpak voor het probleem gezocht moet worden.
4. De docent geeft enkel een beschrijving van het probleem van de leerling.
In deze niveaus is het onderscheid tussen procesgerichte en productgerichte begeleidingsstrategieën te herkennen. Niveau 1 bevat zowel sterke procesgerichte als productgerichte
structurering: het enige dat de leerling hier zelf hoeft te doen is de aangereikte oplossing
ook daadwerkelijk doorvoeren in de te verrichten taak. De niveaus 2 tot en met 4 omvatten
alleen procesgerichte structurering. Op niveau 2 is sprake van sterke procesgerichte
structurering, omdat de docent ‘de weg waarlangs’ (het proces) aan de leerlingen goeddeels
weggeeft. De leerlingen hoeven enkel zelf het product te bedenken (het oplossen van het
probleem via de aangereikte aanpak). Op de niveaus 3 en 4 is alleen nog sprake van
zwakke procesgerichte structurering, waarbij leerlingen in verschillende mate gestimuleerd
worden om zelf een probleemaanpak te bedenken.
De eerder gemaakte indeling in docentstrategieën is verfijnder dan die van Mayer en
Schwab. Ten eerste is het onderscheid tussen uitleg geven en modelleren niet terug te zien
bij Mayer en Schwab. Ten tweede is onduidelijk waarom geen vijfde niveau wordt
onderscheiden waarin de docent ook de probleemomschrijving achterwege laat en enkel
leerlingen aanmoedigt om zelf eventuele problemen te omschrijven (overeenkomstig de
achtste begeleidingsstrategie in de indeling van De Jong e.a.).
De toegevoegde waarde van de indeling in niveaus van Mayer en Schwab zit in twee
dingen: ten eerste in het onderscheid dat aan het licht wordt gebracht tussen sterke
procesgerichte structurering (waarbij een aanpak voor een probleem wordt voorgeschreven
of geïllustreerd) en zwakke procesgerichte structurering (waarbij de leerling slechts
ondersteund wordt in het zelf bedenken van een aanpak); ten tweede dat getoond wordt dat
de docentstrategieën in bepaalde combinaties voorkomen. Zo is het beschrijven en
verhelderen van het probleem op vrijwel alle niveaus een opstap is voor het gebruik van
andere begeleidingsstrategieën.
In Figuur 4.19 staan de beoogde verschillen tussen de condities in begeleidingsgedrag van
de docent schematisch weergegeven. De inhoud van Figuur 4.19 is een uitwerking van het
quasi-experimentele design (zoals beschreven in de onderzoeksopzet) aan de hand van het
gemaakte onderscheid in docentstrategieën. Uit deze figuur blijkt dat voor het begeleiden
van het leren onderzoek doen en de samenwerking dezelfde begeleidingsstrategieën
worden gebruikt (zij het niet altijd op hetzelfde moment). Alleen de strategie ‘modelleren’
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ontbreekt bij de samenwerking, omdat het in een onderwijssetting met één docent voor de
klas lastig is om een gezamenlijke activiteit als samenwerking te modelleren. Voorafgaand
aan en tijdens de taakuitvoering wordt de samenwerking bevorderd door het geven van
expliciete uitleg over goede manieren van samenwerking in combinatie met het bevorderen
van actieve participatie van leerlingen door hen te laten reflecteren op het gebruik van
vuistregels voor goede samenwerking.
De vetgedrukte en onderstreepte cellen vergelijkend, springen de volgende verschillen
tussen de condities in het oog.
- In de directe instructieconditie zijn de ‘samenwerking’-kolommen niet ingevuld. Dat
betekent niet dat leerlingen niet samenwerken, maar dat de docent zich in principe
niet met de samenwerking bemoeit. De aanname is dat leerlingen het meeste leren
als de docent het onderzoek doen zelf stevig structureert, en niet zozeer de samenwerking. Het is echter wel de bedoeling dat de docent er op toeziet dat er een eerlijke taakverdeling is en dat de taken in de ontwerpfase van het onderzoek niet louter
opgedeeld worden.
- In de ondersteunende instructieconditie zijn de ‘samenwerking’-kolommen juist wel
ingevuld, omdat hier de aanname is dat als leerlingen goed samenwerken (discussiëren en gezamenlijk besluiten nemen) ze beter leren onderzoek doen dan wanneer de
docent er bovenop zit. De rol van de docent is alleen sturend ten aanzien van het
bevorderen van de samenwerking zelf. Dat is te zien aan het ontbreken van expliciete uitleg voorafgaand aan de taakuitvoering, en het ontbreken van uitleg en modelleren bij de ondersteuning op maat.
- In de combinatieconditie (alle cellen samen) stuurt de docent zowel het leren
onderzoek doen als de samenwerking.
Wanneer de bovenste helft van de figuur vergeleken wordt met de onderste, dan worden de
beoogde verschillen in begeleidingsgedrag door de tijd heen zichtbaar (van de eerste op de
tweede praktische opdracht). De verschillen in structurering door de docent zitten niet in de
instructie vooraf en de begeleiding van de samenwerking, maar wel in de ondersteuning op
maat van het leren onderzoek doen tijdens de uitvoering van de onderzoeksopdracht. Hier is
sprake van ‘fading’: afname van de mate van structurering van het leren onderzoek doen. In
plaats van sterk structurerende strategieën zet de docent nu meer zwak structurerende
strategieën in. De intensiteit van de begeleiding van de samenwerking is in beide praktische
opdrachten gelijk.
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Figuur 4.19. Verschillen in begeleidingsstrategieën tussen de condities gespecificeerd (bij
de opeenvolgende opdrachten).
Toelichting:
- Y-as: de begeleidingsstrategieën (ingezet door de docent)
- X-as: onderscheid tussen begeleiding van de opdracht vooraf (instructie) en tijdens (ondersteuning op maat);
onderscheid tussen begeleiding gericht op de onderzoekstaak en gericht op de samenwerking.
- Cellen: vet= directe instructieconditie, onderstreept= ondersteunende instructieconditie, beide=
combinatieconditie.
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4.3.4.2. Constructie begeleidingsmodel per conditie
Op basis van de onderscheidingen in Figuur 4.19 zijn begeleidingsmodellen geconstrueerd
voor iedere experimentele conditie. Zoals in Hoofdstuk 3 al werd aangegeven zijn de
begeleidingsmodellen in bijeenkomsten per conditie met de docenten doorgenomen.
Docenten kregen een papieren handleiding mee waarin het begeleidingsmodel was
opgenomen, als houvast tijdens het begeleiden van leerlingen bij de praktische opdrachten.
De handleiding bestond uit de volgende onderdelen.
-

-

-

De introductieles:
o een overzicht van onderdelen van de introductieles(-sen);
o een protocol voor de introductie op onderzoek doen (bestaande uit uitleg geven en/of modelleren);
o een voorbeeldles-protocol (waarin het geven van expliciete uitleg en het
modelleren geïllustreerd wordt aan de hand van voorbeelden);
o een protocol voor de introductie op samenwerken (níet bij de directe instructieconditie), met een overzicht van vuistregels voor samenwerking;
o een protocol voor de introductie op de praktische opdracht zelf;
o een protocol voor het samenstellen van groepjes en individuele voorbereiding van leerlingen voorafgaand aan de taakuitvoering.
De uitvoering van de praktische opdracht:
o een protocol voor het begeleiden van leerlingen bij onderzoek doen en het
samenwerken;
o een overzicht van begeleidingsstrategieën;
o een matrix met voorbeelden van begeleiding vanuit verschillende strategieën
bij problemen van leerlingen met onderzoek doen en de samenwerking;
o aanwijzingen voor de opbouw van de begeleidingslessen (welke onderzoeksstap wanneer moet worden afgerond en wanneer toetsen, vragenlijsten
en antwoordformulieren moeten worden ingevuld).
Aanwijzingen voor de afname van de onderzoekstoets;
Aanwijzingen die specifiek betrekking hadden op het onderwerp van de praktische
opdracht.

De onderdelen uit de handleiding die alleen bedoeld zijn voor de docenten uit de
experimentele condities worden hieronder geïllustreerd. Het betreft de protocollen over
onderzoek doen en samenwerken bij de eerste praktische opdracht.
In de directe instructieconditie kregen de docenten alleen het protocol over onderzoek doen
(zie Figuur 4.20). Bij de ondersteunende instructieconditie en de combinatieconditie kregen
de docenten ook het protocol over samenwerken (zie Figuur 4.21). Voor de ondersteunende
instructieconditie gold echter wel een aangepast protocol over onderzoek doen: hier
ontbraken expliciete uitleg over onderzoek doen bij de introductieles en expliciete uitleg of
modelleeractiviteiten tijdens de taakuitvoering. In Figuur 4.22 worden enkele voorbeelden
gegeven van de toepassing van begeleidingsstrategieën bij kenmerkende problemen met
onderzoek doen en samenwerken. Docenten kregen een matrix met meer van dergelijke
voorbeelden, om meer inzicht te verkrijgen hoe in verschillende situaties de begeleidingsstrategieën toegepast kunnen worden.
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Figuur 4.20. Begeleiden van onderzoek doen.
Ondersteuning
bij
introductieles
voorafgaand
aan
taakuitvoering

Ondersteuning
tijdens
taakuitvoering

-

-

-

1. Aangeven wat verwacht kan worden van de docent. Leerlingen krijgen alleen
procesgerichte begeleiding. Ze krijgen dat pas als ze aan bepaalde voorwaarden
hebben voldaan: ze moeten een gerichte hulpvraag aan de docent stellen, en moeten
laten zien dat ze al geprobeerd hebben om er met elkaar uit te komen. De docent geeft
geen productgerichte begeleiding (alleen ná tussentijdse beoordeling om te voorkomen dat leerlingen vastlopen).
2.Uitleg geven
- Overzicht geven: benoemen van alle onderzoeksstappen aan de hand van de
kwaliteitscriteria voor onderzoek doen.
- Aangeven waarom alle onderzoeksstappen zorgvuldig doorlopen moeten
worden en de ontwerpgerichte onderzoeksstappen in het bijzonder.
i.
Je moet zorgen dat de conclusies die je trekt logisch zijn en ‘navolgbaar’: iedereen moet kunnen controleren hoe je tot je conclusies bent
gekomen, en of die voortbouwen op de verzamelde informatie.
ii.
Je bespaart tijd, omdat je beter overziet wat haalbaar is, en je gericht informatie kan zoeken (je bent minder aan het ‘zwemmen’).
iii.
Je onderzoek wordt er beter van, omdat je precies weet welke informatie je nodig hebt om jouw afgebakende onderzoeksvraag te beantwoorden.
- Aangeven hoe een onderzoek te ontwerpen. Toelichten van de volgende aanpak
die bij iedere onderzoeksstap toepasbaar is:
i.
brainstormen om op goede ideeën te komen;
ii.
een voorlopige keuze maken uit goede ideeën;
iii.
nagaan of de voorlopige keuze voldoet aan de kwaliteitscriteria, en indien nodig bijstellen.
3. Modelleren
- Je geeft aan dat je hardop denkend voor gaat doen hoe je een onderzoek kunt
ontwerpen.
- Je geeft aan waarover het voorbeeldonderzoek gaat.
- Je voert de 3-punts aanpak hardop denkend uit voor één onderzoeksstap. Je geeft
aan dat dezelfde aanpak gebruikt kan worden bij de andere ontwerpgerichte
onderzoeksstappen! Geeft aan: a) welke keuzes je bij die aanpak maakt; b) welke
afwegingen aan die keuzes ten grondslag liggen.
Docent intervenieert alleen op initiatief van de leerling:
i.
als ze een gerichte vraag stellen;
ii.
als duidelijk blijkt dat ze geprobeerd hebben om er met elkaar uit te
komen;
De docent herformuleert het probleem als leerlingen het zelf niet goed onder woorden
kunnen brengen.
Als het de eerste keer is dat een groepje begeleiding krijgt stelt de docent in eerste
instantie alleen open vragen. Als na een tijdje blijkt dat leerlingen er niet uitkomen
gebruikt de docent hints.
Als een groepje al een keer begeleiding heeft gehad herhaalt de docent de strategie die
de vorige keer ook goed werkte. Als na een tijdje blijkt dat leerlingen er dan niet
uitkomen gebruikt de docent een meer structurerende strategie (hints geven,
modelleren of uitleg geven).
Als een strategie meer dan twee keer goed heeft gewerkt bij een groepje probeert de
docent uit of de leerlingen ook met een minder structurerende strategie eruit komen
(probleem herformuleren / criteria voorhouden, open vragen stellen of hints geven).

153

Operationalisatie en verantwoording constructie onderwijsmaterialen en meetinstrumenten
Figuur 4.21. Begeleiding van het samenwerken.
Aangeven waarom samen te werken.
i. Door discussies ga je dieper nadenken over onderzoek doen (doordat discussies meningsverschillen en twijfel oproepen).
ii. Een onderzoek ontwerpen en uitvoeren is te ingewikkeld om alleen te doen
en is alleen niet uitvoerbaar binnen de tijd.
iii. Iedere medeleerling heeft weer andere kwaliteiten, zo kun je elkaar goed
aanvullen;
iv. Door een medeleerling iets uit te leggen, ga je meestal zelf ook dingen beter
snappen (doordat je dingen expliciet onder woorden brengt).
- Aangeven hoe samen te werken.
i. Leerlingen krijgen de opdracht om in tweetallen te bespreken welke vuistregels voor samenwerking er zijn.
ii. De docent inventariseert de antwoorden van leerlingen.
iii. De docent neemt een bestaande lijst met vuistregels als uitgangspunt (zie
vuistregels Figuur 4.17). De docent legt leerlingen deze lijst voor, en bediscussieert de verschillen met de ideeën van leerlingen. Eventueel past de docent op basis van die discussie nog enkele vuistregels aan.
iv. Ter afsluiting geeft de docent aan welke minimale eisen gesteld worden aan
de samenwerking: a) om voor een beoordeling in aanmerking te komen zijn
leerlingen verplicht om samen één onderzoeksplan en één eindverslag te
maken (zie vuistregel 2); b) als iemand zich onvoldoende heeft ingezet voor
de PO, kan diegene een onvoldoende krijgen (zie vuistregel 3).
Ondersteuning De docent interveniëert als hij/ zij merkt dat zich bij een groepje een probleem met de
tijdens
samenwerking voordoet (gerelateerd aan de vuistregels):
taakuitvoering - De docent vraagt hoe de samenwerking loopt.
- Als ze zelf problemen aansnijden, gaat de docent daar op in vanuit één van de
onderstaande begeleidingsstrategieën (zie kader).
- Als leerlingen zelf geen probleem noemen, geeft de docent aan dat er volgens hem/
haar een samenwerkingsprobleem is, en stimuleert de leerlingen om zelf dit probleem
te omschrijven.
- Als leerlingen zelf het probleem niet goed kunnen omschrijven en/of niet weten hoe
het aan te pakken, past de docent één van de overige begeleidingsstrategieën toe.
i. Probleem herformuleren en criteria voorhouden: in andere woorden weergeven welk probleem de docent ziet m.b.t. de samenwerking, en aangeven
aan welke vuistregels voor samenwerking niet voldaan wordt.
ii. Open vragen stellen: de docent brengt een gesprek op gang over de aanpak
van het samenwerkingsprobleem (zonder concrete aanwijzingen te geven).
iii. Hints geven: de docent brengt leerlingen op ideeën hoe ze het samenwerkingsprobleem zouden kunnen aanpakken, a.h.v. concrete aanwijzingen
(zonder leerlingen al het denkwerk uit handen te nemen).
iv. Uitleggen: de docent geeft aan hoe het samenwerkingsprobleem als geheel
aangepakt zou kunnen worden.
Ondersteuning bij
introductieles
voorafgaand
aan
taakuitvoering
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Figuur 4.22. Eerste deel. Voorbeelden van toepassingen van begeleidingsstrategieën.
Begeleidings- Onderzoeksprobleem:
Leerlingen geven aan geen deelvragen te
strategie:
kunnen bedenken bij hun hoofdvraag.

Samenwerkingsprobleem:
De docent signaleert dat leerlingen geen
gezamenlijke beslissingen nemen: óf ze
komen nauwelijks tot uitwisseling, óf ze
kunnen elkaar niet overtuigen om voor één of
ander te kiezen.
Uitleg geven: Combinatie van ‘hints’ uit de cel hieronder, Combinatie van ‘hints’ uit de cel hieronder,
hoe een
of pas de volgende werkvorm toe als
of leerlingen wijzen op de drieprobleem met puntsaanpak:
leerlingen helemaal weinig tot uitwisseling
onderzoek
i. brainstormen om op goede ideeën te komen:
doen als
i. individueel voorbereiden van aanpak
komen: zet verschillende aspecten uit
geheel
onderzoeksstap (ieder werkt voor
de hoofdvraag naast elkaar en
aangepakt kan
zichzelf in het groepje);
bedenk per aspect zoveel mogelijk
worden.
vragen;
ii. daarna pas uitwisseling van ideeën,
waarbij pas een beslissing wordt
ii. een voorlopige keuze maken uit
genomen nadat ieders ideeën zijn
goede ideeën: ga na welke vragen je
bediscussieerd.
op het eerste gezicht goed lijken;
iii. nagaan of de keuze voldoet aan de
kwaliteitscriteria, en indien nodig
bijstellen: ga na of iedere deelvraag
beantwoordbaar is; kijk bij alle
deelvragen samen naar de volgorde
en of je ermee de hoofdvraag volledig kan beantwoorden.
N.V.T.
“Stel ik heb een hoofdvraag over in
Modelleren:
hoeverre toerisme voorkomt op de
hard-op
Waddeneilanden. Eerst ga ik na van welk
denkend
vraagtype mijn hoofdvraag is. (…) Nu ik
voordoen
weet dat het een beschrijvende hoofdvraag
welke
afwegingen je is ook dat ik alleen maar beschrijvende
deelvragen nodig heb om mijn hoofdvraag
maakt bij de
te beantwoorden. Nu ga ik nadenken over
aanpak van
de inhoud van die deelvragen. Het ‘wat’ in
een
mijn hoofdvraag is toerisme. Ik kan
soortgelijk
probleem als toerisme opdelen in verschillende soorten.
Per ‘soort’ toerisme stel ik een deelvraag
waar een
op: strand-, wandel- en fietstoerisme.”
groepje mee
komt.
Hint geven:
“Zorg dat je deelvragen niet van een
“Ga niet meningsverschillen uit de weg, maar
hoe probleem complexer vraagtype zijn dan je
combineer juist het beste uit ieders ideeën.”
aan te pakken hoofdvraag: bijv. geen verklarende
“Als je zelfs na lang discussiëren, het niet
deelvraag bij beschrijvende hoofdvraag”
eens met elkaar wordt, neem dan een
“Splits het ‘wat’ of ‘wie’ of ‘waar’ uit je
beslissing met meerderheid van stemmen.”
hoofdvraag zoveel mogelijk op, en ga na of “Werk met een roulerende rolverdeling: een
het nodig is om bij ieder onderdeel een
voorzitter, een notulist en actieve luisteraars,
deelvraag te formuleren.”
zodat je weet wat je van elkaar kan
verwachten.”
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Figuur 4.22. Tweede deel. Voorbeelden van toepassingen van begeleidingsstrategieën.
Begeleidings- Onderzoeksprobleem:
Leerlingen geven aan geen deelvragen te
strategie
kunnen bedenken bij hun hoofdvraag

Open vragen
stellen hoe
probleem aan
te pakken

“Welke informatie heb je nodig om je
hoofdvraag te kunnen beantwoorden?”
“Hoe is ieder van jullie te werk gegaan
toen jullie bij een vorige praktische
opdracht deelvragen moesten bedenken?”

Samenwerkingsprobleem:
De docent signaleert dat leerlingen geen
gezamenlijke beslissingen nemen: óf ze
komen nauwelijks tot uitwisseling, óf ze
kunnen elkaar niet overtuigen om voor één of
ander te kiezen.
“Hoe kunnen jullie ervoor zorgen dat je je tijd
efficiënter gaat besteden?”
“Hoe zou je ervoor kunnen zorgen dat je
meer ideeën gaat uitwisselen?”
“Wat voor procedure kunnen jullie bedenken
om besluiten te kunnen nemen?”
[Zie vuistregels voor samenwerking.]

Het probleem [Zie omschrijving kwaliteitscriteria voor
omschrijven / onderzoek.]
criteria
voorhouden
Leerlingen
i.
Wat vinden ze goed gaan en wat niet? (specificatie van het probleem)
stimuleren om
ii.
Zijn ze nagegaan of ze zich wel voldoende houden aan de vuistregels voor goede
zelf probleem
samenwerking?
te omschrijven iii.
Waarom werken ze samen zoals ze doen, en wat zijn daarvan de gevolgen?
of te evalueren
(verantwoording aanpak)

4.3.4.3. Constructie vragenlijstitems begeleiding docent
Alvorens de feitelijke constructie van de vragenlijstitems wordt beschreven, wordt eerst de
keuze toegelicht van het meten van begeleidingsgedrag met vragenlijsten voor leerlingen.
Verantwoording keuze meetinstrument
Op verschillende manieren kunnen indicaties van begeleidingsgedrag verkregen worden:
aan de hand van observaties, aan de hand van open interviews met docenten en leerlingen,
of aan de hand van voorgestructureerde vragen.
Het voordeel van observeren is dat dit mogelijkheden biedt tot een objectiveerbare meting
van het gedrag (indien sprake is van systematische gedragsobservatie door onafhankelijke
beoordelaars tussen wie een voldoende mate van overeenstemming bestaat). Het nadeel van
een dergelijke vorm van observeren is dat het geen informatie verschaft over hoe het
docentgedrag door de lerende geïnterpreteerd wordt. De perceptie van de leerling van het
gedrag is cruciaal. Volgens Vermunt (1996) wordt leren gemedieërd door de percepties die
de lerende heeft van de leeromgeving en de leeractiviteiten die hij vervolgens onderneemt.
Omdat het in onderhavig onderzoek gaat om de invloed van leeromgevingen op het leren,
kunnen de percepties van lerenden van het docentgedrag relevanter zijn dan observatiegegevens van het feitelijke docentgedrag.
Het meten van gepercipieerd docentgedrag kan plaatsvinden aan de hand van open
interviews met docenten en leerlingen, of aan de hand van voorgestructureerde vragen.
Gezien de grootschalige opzet van het onderzoek met ruim 150 leerlingen en de focus van
de onderzoeksvragen op specifieke aspecten van begeleidingsgedrag, ligt het voor de hand
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om te werken met voorgestructureerde vragen. Het werken met open vragen zou teveel
dataverwerkingstijd in beslag nemen en geeft minder garantie dat alle relevante aspecten
van begeleidingsgedrag afdoende aan bod komen. Een risico van het werken met
voorgestructureerde multiple-choice vragen kan zijn dat uit het antwoord niet direct af te
leiden is of een leerling de vraag goed begrepen heeft en/of een weloverwogen antwoord
erop gegeven heeft. Dat maakt het noodzakelijk om bij het construeren van vragenlijstitems
zorgvuldig te werk te gaan, om de kans zo groot mogelijk te maken dat items eenduidig
geïnterpreteerd worden en dat de vragenlijst uitnodigt tot het met aandacht beantwoorden
van de vragen.
In de literatuur wordt een drietal onderscheidingen gemaakt ten aanzien van het meten van
percepties van docentgedrag. Door een positie te kiezen binnen deze onderscheidingen,
wordt duidelijk hoe percepties van docentgedrag gemeten moeten worden.
Allereerst kan een onderscheid gemaakt worden tussen zelfprecepties van de docent en
percepties van docentgedrag van de lerende. Uit onderzoek van Fraser (1998) blijkt dat
docenten de neiging hebben positiever te oordelen over het gerealiseerde docentgedrag dan
leerlingen. Waarschijnlijk komt deze vertekening voort uit het feit dat de docent zichzelf
moet beoordelen. Wubbels, Brekelmans en Hooymayers (1992) komen tot de conclusie dat
de validiteit van zelfbeoordelingen van het gerealiseerde gedrag van docenten twijfelachtig
is. Ook om andere redenen is het aanbevelenswaardig om met leerlingpercepties van
docentgedrag te werken. Eerder werd al aangegeven dat vanuit het oogpunt van de impact
van docentgedrag op het leren juist de percepties van leerlingen interessant zijn. Dat komt
omdat iedere lerende het docentgedrag weer anders kan ervaren. Dat geldt voor geïndividualiseerde en groepsgewijze begeleiding, maar ook voor plenaire instructie. Alle leerlingpercepties in één klas geven een veel gedifferentieerder beeld van begeleiding en instructie
dan de percepties van één docent.
Een tweede onderscheid dat in de literatuur wordt gemaakt is het verschil tussen het meten
van het feitelijke onderwijzen (‘actual teaching’) en het gewenste onderwijzen (‘ideal
teaching’) (Fraser, 1998). In deze studie gaat het om de perceptie van het onderwijs zoals
dat zich heeft voorgedaan, en niet om hoe het zich zou moeten voordoen. Het spreekt voor
zich dat dat ook duidelijk moet blijken uit de opstelling van de vragenlijst en de
formulering van de items.
Het derde onderscheid betreft het verschil tussen percepties van de klas als geheel en
percepties van persoonlijke ervaringen (Fraser, 1998; Mc Robbie, Fisher & Wong, 1998).
Bij het meten van percepties van de klas als geheel is een item geformuleerd in termen van:
“Wij als klas vonden dat de docent…”. Het antwoord van de leerling is in dat geval
gebaseerd op veronderstellingen ten aanzien van percepties van alle klasgenoten samen.
Items over persoonlijke ervaringen nemen de individuele perceptie van het docentgedrag
als uitgangspunt, en zijn als volgt te kenschetsen: “Ik vond dat de docent…”. Mc Robbie
e.a. (1998) betogen dat metingen van persoonlijke ervaringen meer valide zijn, vooral in
leeromgevingen waarin leerlingen in subgroepjes van de docent ondersteuning op maat
krijgen. Het meten van persoonlijke ervaringen is ook meer in overeenstemming met
constructivistische leertheorieën, omdat daarin er vanuit wordt gegaan dat ieder individu tot
verschillende kennisrepresentaties komt. Dat uitgangspunt geldt niet alleen voor de te leren
inhouden, maar ook voor de percepties van het docentgedrag (Mc Robbie e.a., 1998). In
deze studie worden items daarom geformuleerd in termen van persoonlijke ervaringen.
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Tot besluit wordt nog ingegaan op de mogelijke vertekeningen die leerlingpercepties van
docentgedrag met zich mee kunnen brengen. Marsh en Dunkin (1992) hebben verschillende meta-studies op een rij gezet naar factoren die tot een vertekening kunnen leiden van
leerlingpercepties van docentgedrag. Het gaat om een brede range van achtergrondkenmerken zoals klassegrootte, werkdruk, verwachtingen ten aanzien van eigen onderwijskansen,
aantal jaren ervaring van de docent, persoonlijkheid van de docent en de aard van het
schoolvak. Zij concluderen dat uit deze metastudies geen eenduidig beeld naar voren komt.
Het lijkt erop dat de genoemde achtergrondkenmerken weinig invloed hebben op de manier
waarop leerlingen docentgedrag percipiëren (Marsh e.a., 1992). Voor het besluit in
onderhavig onderzoek om leerlingpercepties als uitgangspunt te nemen heeft dit dus geen
gevolgen.
Constructie vragenlijstitems
Zoals gezegd is gebruik gemaakt van voorgestructureerde vragenlijsten voor leerlingen om
het begeleidingsgedrag van de docent te meten. Bij beide praktische opdrachten is een
vragenlijst afgenomen na afronding van de ontwerpfase. In Figuur 4.23 worden de (clusters
van) items omschreven die in de vragenlijst aan bod kwamen. Ieder cluster staat voor een
begeleidingsstrategie of een concrete handeling, gerelateerd aan de verschillen in inhoud en
mate van structurering van de begeleiding. Figuur 4.23 vormt dus de brug tussen de
operationalisatie en de instrumentconstructie. In Bijlage hoofdstuk 4 wordt per cluster van
items een voorbeelditem genoemd.
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Figuur 4.23. Van operationalisatie van begeleidingsgedrag naar de constructie van
vragenlijstitems.
Inhoud van begeleiding

Mate van structurering van begeleiding

Productgerichte
begeleiding m.b.t.
onderzoek doen
Procesgerichte
begeleiding m.b.t. leren
onderzoek doen

Tijdens taakuitvoering: oplossingen geven
voor onderzoeksproblemen

Begeleiding m.b.t.
samenwerking

Voorafgaand aan taakuitvoering: instructie
docent m.b.t. samenwerking
Tijdens taakuitvoering: sterk structurerende
begeleiding samenwerking
Tijdens taakuitvoering: zwak structurerende
begeleiding samenwerking
Stimuleren gelijkwaardige participatie: eerst
afzonderlijk brainstormen, daarna samen
Stimuleren gezamenlijk beslissingen te nemen
Aangeven consequenties van niet nemen van
verantwoordelijkheid voor groepsproces
Leerlingen zelf probleem laten omschrijven
als voorwaarde voor begeleiding

Door docent gestelde
randvoorwaarden voor
begeleiding
Voorafgaand aan
taakuitvoering:
stimuleren actieve
participatie
Duur begeleiding per
groepje leerlingen bij het
ontwerpen van onderzoek

Voorafgaand aan taakuitvoering: instructie
docent m.b.t. leren onderzoek doen
Tijdens taakuitvoering: sterk structurerende
begeleiding leren onderzoek doen
Tijdens taakuitvoering: zwak structurerende
begeleiding leren onderzoek doen

Begeleidingsstrategieën en
concrete handeling
[1 item]
-

Uitleg geven (3 items)
Modelleren (3 items)
Uitleg geven (3 items)
Modelleren (3 items)
Hints geven
Open vragen stellen (3
items)
- Probleem omschrijven (2
items)
- Criteria voorhouden (2
items)
- Stimuleren zelf probleem
te omschrijven / evalueren
(7 items)
[4 items]
[4 items]
[5 items]
[1 item]
[1 item]
[1 item]
[1 item]

Gebruik van activerende werkvormen tijdens
de introductie op de opdracht

[5 items]

Inschatting van aantal begeleidingsmomenten
en duur van begeleiding per begeleidingsmoment

[2 items]

4.3.4.4. Kwaliteit van de begeleidingsmodellen
De begeleidingsmodellen zijn net als de andere onderwijsmiddelen tot stand gekomen door
de ontwerpmethodiek te hanteren zoals beschreven in paragraaf 4.2. De kwaliteit van het
definitieve ontwerp is niet meer op systematische wijze onderzocht, omdat verondersteld
werd dat na bijstelling van de prototypes op basis van gesprekken met de betrokken
docenten de kwaliteit voldoende was.
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Op basis van persoonlijke indrukken van de onderzoeker is wel een indicatie te geven van
de praktische bruikbaarheid voor de docenten van de begeleidingsmodellen. Bij het
toepassen van de begeleidingsmodellen bij de eerste van de twee praktische opdrachten
kwam uit tussentijdse informele contacten met docenten naar voren dat sommige docenten
moeite hadden met het begeleiden volgens de richtlijnen in de beperkte tijd die hen ter
beschikking stond. Meer in het algemeen vonden veel docenten het moeilijk om overzicht
te houden over welke activiteiten wanneer van hen gevraagd werden (bijvoorbeeld wanneer
vragenlijsten afgenomen moesten worden en de tussentijdse beoordeling gegeven moest
worden). Bij de tweede praktische opdracht zijn dergelijke signalen niet meer opgevangen.
Dit doet vermoeden dat gedurende de eerste praktische opdracht docenten nog moesten
wennen aan het begeleiden vanuit de begeleidingsmodellen, en dat docenten zich bij de
tweede praktische opdracht daar al bekwamer in achtten.
4.3.4.5. Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijstitems over begeleidingsgedrag
Om een indicatie te verkrijgen van de kwaliteit van de manier waarop het begeleidingsgedrag van de docent is gemeten zijn twee analyses uitgevoerd: een betrouwbaarheidsanalyse
en een analyse van de mate van samenhang tussen percepties van leerlingen binnen
hetzelfde groepje.
Voor alle clusters van items in de rechterkolom van Figuur 4.23 is nagegaan hoe hoog de
betrouwbaarheid is (vastgesteld aan de hand van de Cronbach’s alpha). Bij alle clusters bij
beide opdrachten was sprake van een Cronbach’s alpha van 0,60 of hoger. Om het aantal
variabelen in de analyses terug te brengen is ervoor gekozen bepaalde clusters van items
samen te nemen, zodat overkoepelende clusters ontstaan die de genoemde componenten
van begeleidingsgedrag in de onderzoeksvragen weergeven. Zo is ten aanzien van de
procesgerichte begeleiding van onderzoek het aantal clusters teruggebracht tot drie:
instructie voorafgaand aan de taakuitvoering, sterke structurering tijdens de taakuitvoering
en zwakke structurering tijdens de taakuitvoering. De clusters met betrekking tot de
begeleiding van de samenwerking zijn samengevoegd tot één cluster. In beide gevallen is
nagegaan of deze overkoepelende clusters van items betrouwbaar te meten waren. In Tabel
4.13 staan de uitkomsten van die betrouwbaarheidsanalyses weergegeven.
Bij deze tabel moet een aantal opmerkingen worden gemaakt. Ten eerste is de schaal
‘begeleiding van de samenwerking’ in tegenstelling tot de andere schalen een zogenaamde
tweede ordeschaal. Dat wil zeggen dat de schaalscore is gebaseerd op de schaalscores van
de onderliggende clusters van items (eerste orde schalen). De overige schalen uit Tabel
4.13 zijn gebaseerd op de scores op de oorspronkelijke items.
Het tweede punt is dat bij de schaal ‘begeleiding van de samenwerking’ één los item niet
schaalbaar bleek met de overige items vanwege een te lage RIT-waarde: ‘stimuleren
gelijkwaardige participatie door eerst afzonderlijk te brainstormen, en daarna samen’. Het
item wordt desalniettemin van belang geacht: het refereert immers aan meerdere
grondregels van samenwerking (zie operationalisatie samenwerking). Daarom is besloten
het los mee te nemen in verdere analyses.
Ten derde: de waarden tussen haakjes in de kolommen met aantallen leerlingen (n) geven
weer hoeveel leerlingen een geldige schaalscore hadden na het nemen van maatregelen ter
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reductie van ontbrekende waarden op één of meer items per schaal. In Bijlage procesverslag databewerking wordt beschreven welke maatregelen zijn genomen die tot dit verschil
in aantallen hebben geleid. Ook wordt daar gerapporteerd over eventuele verschuivingen in
gemiddelden, standaarddeviaties en samenhang tussen itemscores. Overigens zijn de hier
genoemde betrouwbaarheidsanalyses uitgevoerd vóórdat deze maatregelen werden
doorgevoerd.
Tabel 4.13. Betrouwbaarheid van de schalen van begeleidingsgedrag van de docent.
Schalen
1e praktische opdracht
begeleidingsgedrag n
items Cron- gemidVier antwoordcateper
bach’s delde
gorieën: van 1=niet;
schaal alpha
tot 4=in sterke mate
Introles: instructie 107 6
0,83
2,6796
docent m.b.t. leren (156)
onderzoek doen
Sterk structurerende 95 6
0,82
2,1127
begeleiding leren (154)
onderzoek doen
Zwak
97 19
0,88
2,0978
structurerende
(139)
begeleiding leren
onderzoek doen
Instructie en
45 5
0,69
2,0663
begeleiding docent (142)
m.b.t.
samenwerking (2e
orde schaal)
Door docent
149 4
<0,60
gestelde
randvoorwaarden
voor begeleiding
Introles: stimuleren 150 5
0,69
1,7304
actieve participatie

2e praktische opdracht
standaard- n
items Cron- gemid- standaarddeviatie
per bach’s delde
deviatie
schaal alpha
0,6270

130 6
(157)

0,83

2,3628

0,6594

0,5768

130 6
(157)

0,80

1,9766

0,6485

0,4971

127 19
(154)

0,80

2,0453

0,5695

0,5054

129 5
(156)

0,70

1,9752

0,5214

153 4

0,67

2,3307

0,6093

157 5

0,75

1,8748

0,6987

0,5913

Om een indicatie te verkrijgen van de mate waarin de vragenlijst door iedere leerling op
een vergelijkbare wijze wordt geïnterpreteerd, is nagegaan in hoeverre de scores van de
leerlingen die in één groepje zitten met elkaar samenhangen. Leerlingen werkten in
groepjes van drie à vier leerlingen. Aangezien deze leerlingen dezelfde groepsgewijze
begeleiding hebben gekregen, mag verwacht worden dat de percepties van het gedrag van
de docent tot op zekere hoogte overeenkomen. Hetzelfde geldt voor percepties van de
kwaliteit van de samenwerking. Samenhang tussen scores van leerlingen binnen een
groepje kan derhalve gezien worden als een voorwaarde voor en valide meting. In het geval
dat er geen samenhang blijkt te zijn, meet het vragenlijstinstrument klaarblijkelijk bij iedere
leerling iets anders (afhankelijk van zijn / haar eigen interpretatie van de items).
De samenhang tussen de leerlingscores is vastgesteld met behulp van de Cronbach’s alpha.
Iedere leerling in eenzelfde groepje is beschouwd als een onafhankelijke beoordelaar van
één en hetzelfde fenomeen. De jury-alpha is vastgesteld over negen vragenlijstschalen.
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Deze betreffen de variabele ‘kwaliteit samenwerking’ en de begeleidingsgedragvariabelen
die ook mee worden genomen in de multilevel analyses (zie Hoofdstuk 5).
In Tabel 4.14 staan de resultaten van de analyses met de jury-alpha samengevat. Ten
behoeve van het overzicht is alleen de gemiddelde waarde van de alpha over de groepjes
heen weergegeven, uitgesplitst naar de eerste en tweede praktische opdracht. De marges
waarbinnen de jury-alpha varieert over de groepjes heen zijn breed. Zowel bij de eerste als
de tweede praktische opdracht lopen de alpha’s uiteen van de maximale waarde tot
waarden die het minimum benaderen. De extreme lage waarden (een alpha kleiner dan nul)
blijken door een beperkt aantal uitschieters te worden veroorzaakt: vier groepjes bij de
eerste praktische opdracht, zes groepjes bij de tweede. Daarom is in de tabel ook de waarde
van de gemiddelde alpha weergegeven indien de groepjes met een negatieve alpha worden
weggelaten.
Indien niet gecorrigeerd voor deze extreme waarden ligt de gemiddelde waarde van de
jury-alpha net onder de ondergrens van wat als een acceptabele mate van samenhang kan
worden beschouwd. Indien wel gecorrigeerd voor extreme lage waarden ligt de gemiddelde
waarde van de jury-alpha boven de ondergrens: 0,71 bij de eerste praktische opdracht en
0,65 bij de tweede.
De groepjes leerlingen met een negatieve jury-alpha blijken allemaal uit dezelfde klassen te
komen: één klas bij de eerste praktische opdracht en twee klassen bij de tweede. In de
klassen waarin deze negatieve alpha’s voorkomen blijken bovendien ongeveer 2/3 van de
groepjes een jury-alpha te hebben van onder de 0,60. Ter vergelijking: in de overige
klassen hebben nooit meer dan twee groepjes een jury-alpha van onder de 0,60. Het is
waarschijnlijk dat in deze klassen iets mis is gegaan met het invullen van de vragenlijsten.
Het vermoeden bestaat dat in groepjes waar de jury-alpha onder de nul uitkomt één of meer
leerlingen de vragenlijst niet serieus heeft ingevuld. Daarom is besloten om de groepjes
met een negatieve jury-alpha in het onderzoek verder buiten beschouwing te laten.
Na verwijdering van de groepjes met een negatieve alpha komt de waarde van de
gemiddelde alpha boven de ondergrens van 0,60 uit. Dit betekent dat over alle leerlingen
heen de mate van samenhang in percepties per groepje aanvaardbaar is. Daarmee is tot op
zekere hoogte voldaan aan een voorwaarde voor een valide meting van de perceptie van
begeleidingsgedrag.
Tabel 4.14. Indicaties van de mate van samenhang in percepties van de leeromgeving per
groepje (uitgedrukt in Cronbach’s alpha).
Marges

Praktische opdracht 1
Praktische opdracht 2

Max 0,93
Min -0,1.00
Max 0,99
Min –0,61

Alle leerlinggroepjes
gemiddelde
waarde α
0,58

n
46

Groepjes met een positieve
Cronbach’s alpha (α>0)
gemiddelde
n
waarde α
0,71
42

0,50

39

0,65
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4.3.5. Praktische opdrachten
4.3.5.1. Operationalisatie taakkenmerken praktische opdrachten
Er zijn twee praktische opdrachten ontwikkeld ten behoeve van het quasi-experiment. De
opdrachten kenmerken zich door een open opzet: de onderzoeksvragen en het onderzoeksplan moet door de leerlingen zelf worden opgesteld, maar het onderwerp is wel al sterk
ingekaderd, en een structurerend stappenplan is gegeven aan de hand waarvan de
ontwerpgerichte onderzoeksstappen worden doorlopen.
Het woord ‘praktische opdracht’ wordt in deze studie in twee verschillende betekenissen
gebruikt. In enge zin wordt alleen de opdrachtomschrijving bedoeld die leerlingen
voorgelegd krijgen, met een introductie op het onderwerp, het doel en de werkwijze bij de
opdracht. In brede zin wordt er alle componenten van een leeromgeving mee bedoeld: het
geheel van de te onderwijzen leerinhoud, de te gebruiken media, de rol van docent en
medeleerlingen, en de rol van de lerende zelf. In deze brede definitie van ‘praktische
opdracht’ komen dus alle in dit hoofdstuk geoperationaliseerde leerinhouden en
onderwijsmiddelen samen. In deze paragraaf wordt van de brede definitie uitgegaan, om
aan te kunnen geven hoe de verschillende componenten van de leeromgeving met elkaar
samenhangen.
Leerinhoud
De leerinhoud bestaat uit de operationalisatie van onderzoeksvaardigheden en de
vakinhoudelijke onderwerpen van onderzoek. Onderzoeksvaardigheden zijn geoperationaliseerd in kwaliteitscriteria voor het product van onderzoek en een fasering van activiteiten
die het proces van onderzoek doen weerspiegelen. Dit betreft niet alleen de ontwerpfase
van onderzoek doen (waar deze studie zich op richt), maar ook de uitvoerende fase van
onderzoek doen.
Het tweede aspect van leerinhoud is het onderwerp van onderzoek. Ieder onderwerp brengt
verschillende aardrijkskundige begrippen met zich mee, corresponderend met de
aardrijkskundige subdomeinen waar de onderwerpen in zijn ingebed. In de volgende
subparagraaf worden de onderwerpen van de praktische opdrachten besproken. Afgezien
van de verschillen in onderzoeksonderwerpen zijn de twee praktische opdrachten vrijwel
identiek. Er wordt daarom bij de bespreking van de overige componenten van de
leeromgeving geen onderscheid gemaakt tussen de praktische opdrachten.
Media
Er zijn verschillende media gebruikt om leerlingen te ondersteunen bij het maken van de
praktische opdracht. De opdrachten bestaan uit:
a) een instructieblad met een omschrijving van het onderwerp, het doel en de werkwijze
bij de opdracht;
b) een lijst met eisen waaraan leerlingen moeten voldoen: 1) eisen met betrekking tot de
samenwerking; 2) eisen met betrekking tot het product, uitgewerkt in een lijst met
kwaliteitscriteria voor het doen van onderzoek, met toelichting per criterium (deze
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c)
d)

e)
f)

kwaliteitscriteria corresponderen met de beoordelingscriteria, zoals beschreven in
paragraaf 4.3.1.3. voor wat betreft de ontwerpfase van onderzoek doen);
halfgestructureerde antwoordformulieren waarop leerlingen het product van de
ontwerpfase konden vastleggen;
een halfgestructureerd antwoordformulier voor evaluatie en reflectie op de ontwerpfase
van het onderzoek, alwaar leerlingen ten minste twee situaties tijdens het ontwerpen
van het onderzoek moeten analyseren waarin ze een probleem hadden met de aanpak
van het onderzoek of de samenwerking;
een bijlage met compact weergegeven achtergrondinformatie over het onderzoeksonderwerp, te gebruiken bij de keuze van een onderzoeksthema en het formuleren van
hoofd- en deelvragen;
een website met informatiebronnen en verwijzingen naar externe bronnen (websites,
andere schriftelijke bronnen en adressen van instellingen) die leerlingen kunnen
gebruiken bij het ontwerpen van het onderzoeksplan en het verzamelen van gegevens.

Rol van medeleerlingen en docent
In de opdrachtomschrijving zoals onder media vermeld wordt de rol van medeleerlingen
(de samenwerking) alleen omschreven voor zover deze in alle quasi-experimentele
condities gelijk is. Er wordt gesteld dat de opdracht in viertallen moet worden gemaakt en
er wordt gewezen op de individuele verantwoordelijkheid voor het eindproduct en het
onderzoeksontwerp.
In de introductieles die vooraf gaat aan de uitvoering van iedere praktische opdracht brengt
de docent verdere nuancering aan in de rol van medeleerlingen, verschillend per conditie.
De rol van de docent zelf wordt ook door de docent toegelicht tijdens de introductielessen.
In de paragrafen 4.3.3.1. en 4.3.4.2. is aangegeven wat de rol van de docent en medeleerlingen precies is tijdens de uitvoering van de praktische opdrachten, en op welke wijze de
docent deze aan de orde stelt in de introductielessen.
Rol van de lerende zelf
In de omschrijving van de werkwijze en de rol van medeleerlingen en de docent is impliciet
af te leiden wat de rol van de lerende zelf is.
4.3.5.2. Constructie van de praktische opdrachten
De taakkenmerken van de praktische opdrachten worden nader toegelicht aan de hand van
twee invalshoeken: de keuze van aardrijkskundige onderzoeksonderwerpen en subdomeinen, en de mate waarin structurering is aangebracht in de praktische opdrachten. Ter
illustratie zijn de opdrachtomschrijvingen (omschrijving van het onderwerp, het doel en de
werkwijze) opgenomen in Bijlage hoofdstuk 4. De overige onderdelen van de opdrachten
zijn hier niet weergegeven. Onderdeel b) (lijst met kwaliteitscriteria) en c) (antwoordformulieren) worden besproken in paragraaf 4.3.1.2. Onderdeel e) (achtergrondinformatie
over onderwerp) en f) (informatiebronnen en verwijzingen naar externe bronnen) zijn te
vinden op: http://edu.fss.uu.nl/akbronnen/defaultlogin.htm
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Keuze van aardrijkskundige subdomeinen en onderzoeksonderwerpen voor de praktische
opdrachten
De keuze van onderwerpen bij onderzoek is cruciaal. Het geeft de bandbreedte weer
waarbinnen leerlingen een keuze kunnen maken voor een onderzoeksthema dat moet
uitmonden in een vraagstelling. Ook bepaalt het enigszins de aard van de informatiebronnen die gekozen kunnen worden bij de onderzoeksopzet.
De vraag is hoeveel vrijheid aan de leerlingen moet worden gegeven om zelf een
onderwerp te kiezen. Gezien het feit dat de onderzoeksstap ‘probleemoriëntatie’ buiten de
focus van het onderzoek valt, is het niet noodzakelijk dat leerlingen geheel vrij worden
gelaten in de keuze van onderwerpen. Evengoed zou om didactische redenen het kiezen
van een onderwerp aan de leerlingen overgelaten kunnen worden. Er zijn echter
aanwijzingen dat leerlingen die keuzevrijheid ook als een belasting kunnen ervaren. Het
zoeken en kiezen van een onderzoeksonderwerp kost leerlingen veel tijd (Hesp, 2003). Uit
hetzelfde onderzoek blijkt ook dat leerlingen die slechts uit enkele door de docent
aangedragen onderwerpen konden kiezen evenzeer het gevoel hadden dat het hun eigen
onderzoek was als leerlingen die vrij een onderwerp konden kiezen (Hesp, 2003). Vrije
keuze van onderwerpen maakt het bovendien moeilijker om adequate ondersteuning te
bieden, onder andere omdat het moeilijk is om voor een grote bandbreedte aan onderwerpen informatiebronnen beschikbaar te stellen waarmee leerlingen hun onderzoeksvragen
kunnen beantwoorden. Om deze redenen is ervoor gekozen de vrijheid van onderwerpkeuze te beperken. Binnen het gegeven onderwerp kunnen leerlingen echter wel voor
verschillende thema’s kiezen. Die thema’s zijn zo breed opgezet dat het mogelijk is
verschillende vraagstellingen daarbinnen te ontwikkelen. Dus leerlingen behouden toch een
zekere keuzevrijheid.
In overleg met de in het onderzoek participerende docenten zijn twee aardrijkskundige
subdomeinen uit de eindtermen tweede fase gekozen, waarin de praktische opdrachten
verankerd worden. Voor iedere opdracht is een ander subdomein gekozen omdat van de
opvatting wordt uitgegaan dat beheersing van onderzoeksvaardigheden impliceert dat deze
in verschillende contexten binnen hetzelfde vakgebied moeten kunnen worden toegepast.
Als enige keuzebeperking heeft de onderzoeker gesteld dat de te kiezen subdomeinen niet
het fysisch-geografische subdomein mogen betreffen, vanwege het te verwachten verschil
in thematiek van de te onderzoeken vragen en het verschil in onderzoeksmethodes.
De docenten gaven de voorkeur aan het subdomein ‘regionale beeldvorming’ voor de
eerste praktische opdracht (in 4-vwo) en het subdomein ‘politiek en ruimte’ voor de tweede
opdracht (in 5-vwo). Deze keuze had te maken met de volgorde van behandeling van
subdomeinen in het lesplan van het merendeel van de docenten. De overige docenten
hebben hun lesplan aan deze volgorde aangepast.
De gekozen onderwerpen voor de praktische opdrachten binnen de subdomeinen moeten
voldoen aan de volgende criteria:
- de onderwerpen moeten aansluiten bij de gekozen twee aardrijkskundige subdomeinen:
belangrijke concepten uit de subdomeinen moeten in het onderwerp verweven zitten;
- het moeten onderwerpen zijn die tot de verbeelding spreken;
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-

het moeten onderwerpen zijn waarbinnen vraagstellingen zowel met behulp van
primaire bronnen (mensen ondervragen) als secundaire bronnen (schriftelijke materialen) onderzoekbaar zijn;
de onderwerpen mogen niet uitgebreid aan de orde komen in de door de docent
gehanteerde lesmethodes, om te voorkomen dat zich een substantieel verschil in
voorkennis tussen leerlingen voordoet.

Hieronder worden de twee onderwerpen beschreven die voldeden aan de gestelde criteria.
Het onderwerp van de praktische opdracht voor 4-vwo gaat over belangentegenstellingen
bij de (her-) inrichting van het Groene Hart. Leerlingen onderzoeken het gedrag en/of de
wensen van actoren in het Groene Hart en gaan na wat de consequenties zijn voor de
ruimtelijke inrichting van het Groene Hart. Met actoren worden belangengroepen bedoeld
die verschillende functies van het Groene Hart benadrukken. Bijvoorbeeld de plaatselijke
middenstand kan de recreatieve functie van het Groene Hart vertegenwoordigen.
Leerlingen kunnen kiezen uit twee mogelijkheden: het vergelijken van mentale beelden van
twee verschillende actoren in het Groene Hart, of het vergelijken van het mentale beeld van
één actor met een geografisch beeld van het Groene Hart. Het aantal actoren bepaalt de
variatie in onderzoeksthema’s die mogelijk is.
Het onderwerp van de opdracht voor 5-vwo gaat over de kansen op zelfbeschikking voor
minderheidsgroepen in vier regio’s met territoriale conflicten: Palestijnen in door Israël
bezet gebied, Albanezen in Macedonië, Basken in Spanje en Koerden in Turkije.
Leerlingen kunnen zeven geografische indicatoren onderzoeken die als argument gebruikt
worden om minderheidsgroepen wel of niet een bepaalde mate van zelfbeschikkingsrecht
toe te kennen (Van Nijnatten, 1998b).
De eerste drie indicatoren zeggen iets over de machtsverhoudingen in de regio: 1)
ruimtelijke kenmerken van bevolkingsgroep en gebied ten opzichte van de staat waar het
toe behoort; 2) economische verwevenheid met andere regio’s; 3) politieke organisatie van
de staat waar het gebied toe behoort. De derde tot en met de zesde indicator zegt iets over
de legitimiteit van het streven naar zelfbeschikking: 4) houding internationale gemeenschap
en bevolkingsgroep ten opzichte van elkaar; 5) houding staat en bevolkingsgroep ten
opzichte van elkaar; 6) houding bevolkingsgroep en andere bevolkingsgroepen in de staat
ten opzichte van elkaar. De laatste indicator zegt iets over het regionaal bewustzijn: de
sterkte van de eigen identiteit van de bevolkingsgroep (7).
Leerlingen kunnen bij deze tweede opdracht kiezen uit drie mogelijkheden: 1. het
vergelijken van twee regio’s aan de hand van twee geografische indicatoren; 2. het
vergelijken van vier regio’s aan de hand van één geografische indicator; 3. één regio
onderzoeken aan de hand van alle zeven indicatoren. Voor het aantal onderzoeksthema’s
betekent dit dat er ongeveer 25 verschillende combinaties mogelijk zijn.
Aangebrachte structurering in de praktische opdrachten
Door te laten zien op welke manier het leerproces van leerlingen wordt gestructureerd in de
praktische opdracht wordt geïllustreerd hoe de verschillende componenten van de
leeromgeving (zoals beschreven in paragraaf 4.3.5.1.) aan elkaar gerelateerd zijn.

166

Hoofdstuk 4
In de opdrachtomschrijving wordt een stappenplan beschreven dat structurering biedt in de
ontwerpfase van het onderzoek op drie vlakken: het onderzoeksonderwerp, het proces van
ontwerpen van onderzoek en de samenwerking (zie opdrachtomschrijving in Bijlage
hoofdstuk 4).
De structurering ten aanzien van de onderzoeksinhoud is aangebracht om leerlingen te
ondersteunen bij het specificeren van het onderzoeksthema zodat enerzijds leerlingen een
doordachte keuze maken voor een onderzoeksthema, en anderzijds leerlingen hoofd- en
deelvragen formuleren die voldoende aansluiten bij het onderzoeksthema en de centrale
aardrijkskundige concepten daarbinnen. Deze structurering door de onderzoeksinhoud is
belangrijk om te voorkomen dat leerlingen veel tijd kwijt zijn met de vakinhoudelijke
oriëntatie op het onderwerp, of steeds weer op de vakinhoud moeten terugkomen omdat de
keuzes op dit vlak in het beginstadium niet goed doordacht zijn.
Ten aanzien van het proces van het ontwerpen van onderzoek is slechts een bescheiden
mate van structurering aangebracht, vergelijkbaar met de mate van structurering in de
onderzoekstoets (zie paragraaf 4.3.1.2.). Het betreft een fasering aangebracht binnen elke
deelstap: eerst voorlopige producten bedenken (bijvoorbeeld een onderzoeksvraag), daarna
een keuze maken voor één van de producten en deze bijstellen aan de hand van de
kwaliteitscriteria voor goed onderzoek. De aangebrachte structurering in het stappenplan
komt terug in de opmaak van de antwoordformulieren die leerlingen moeten invullen in de
ontwerpfase van hun onderzoek.
Structurering ten aanzien van de samenwerking is aangebracht om leerlingen te stimuleren
tot gelijkwaardige uitwisseling waarbij iedereen aan bod komt (ter bevordering van de
reflectie op het ontwerpen van onderzoek). Bij iedere onderzoeksstap moeten leerlingen
eerst individueel brainstormen over aanpak en inhoud van de onderzoeksstap alvorens ze
samen ideeën gaan uitwisselen. Pas als ze het eens met elkaar zijn mogen ze door naar de
volgende onderzoeksstap. Afhankelijk van de quasi-experimentele conditie wordt deze
structurering door de samenwerking versterkt door andere componenten in de leeromgeving. Docenten die vanuit de ondersteunende instructieconditie of combinatieconditie
werken, hebben in de introductieles in algemene zin met de leerlingen besproken wat goede
vormen van samenwerking zijn, en ondersteunen leerlingen indien nodig bij de toepassing
van de beschreven samenwerkingsvorm.
4.3.5.3. Constructie van vragenlijstitems over de kwaliteit van de praktische opdrachten
De kwaliteit van de praktische opdrachten is gemeten aan de hand van de percepties van
leerlingen. Deze zijn gemeten aan de hand van voorgestructureerde vragenlijstitems en
open vragen. Over de aard van deze open vragen en de antwoorden wordt gerapporteerd in
Hoofdstuk 5. Hier wordt enkel ingegaan op de voorgestructureerde vragenlijstitems.
Een cluster van zes items ging over de validiteit en aanvaardbaarheid van de opdrachten in
algemene zin. Dit betrof onder meer items over de moeilijkheidsgraad van de opdracht, of
de opdracht leerlingen een eerlijke kans bood om te laten zien hoe goed ze zijn in
onderzoek, en of vooraf duidelijk was wat van leerlingen verwacht werd. Een cluster van
vier items ging over de functionaliteit en begrijpelijkheid van de lijst met kwaliteitscriteria
voor goed onderzoek. Een cluster van zeven items ging over de functionaliteit en
begrijpelijkheid van de bijlagen bij de opdracht (de bijlage met achtergrondinformatie en
de website met informatiebronnen).
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Naast de kwaliteit van de praktische opdrachten is nog een aantal leerlingkenmerken in
kaart gebracht die daarmee verband houden: de eerder opgedane ervaring met de
onderzoeksonderwerpen, de houding ten opzichte van praktische opdrachten in het
algemeen en de neiging tot het geven van sociaal wenselijke antwoorden. Het eerst
genoemde cluster van items is specifiek toegespitst op de aardrijkskundige begrippen die
aan de onderzoeksonderwerpen gerelateerd zijn. Het tweede cluster betreft items die erop
gericht zijn om uit te vinden of leerlingen het waarderen om opdrachten te maken die
uitgesmeerd zijn over een langere periode en waarbij de te volgen werkwijze deels open
gelaten wordt. Het laatst genoemde cluster van items (neiging tot het geven van sociaal
wenselijke antwoorden) is niet alleen van belang voor de interpretatie van de score met
betrekking tot de kwaliteit van de praktische opdracht, maar ook met betrekking tot scores
op andere vragenlijstitems in het onderzoek. Voorbeelden van alle genoemde clusters van
items zijn te vinden in Bijlage hoofdstuk 4.
4.3.5.4. Kwaliteit van de praktische opdrachten
De praktische opdrachten zijn tot stand gekomen door een ontwerpproces te doorlopen
zoals beschreven in paragraaf 4.2. De kwaliteit van het definitieve ontwerp van de
praktische opdrachten is onderzocht aan de hand van de percepties van de gebruikers van
de opdrachten: de leerlingen.
Uit Tabel 4.15 blijkt dat indien alle items over de kwaliteit van iedere praktische opdracht
worden samengenomen in één score, leerlingen deze gemiddeld genomen als voldoende
typeren (om en nabij het middelpunt van de antwoordschaal). Wanneer wordt gekeken naar
de onderliggende clusters van items dan vallen de volgende verschillen op: zowel bij de
eerste als de tweede praktische opdracht zijn leerlingen minder tevreden over de bijlagen
bij de praktische opdrachten dan over de opdrachten in algemene zin en de lijst met
kwaliteitscriteria (met een verschil van ruim 0,5 schaalpunt op een vierpuntsschaal). De
kwaliteit van de bijlagen wordt gemiddeld genomen getypeerd als ‘gering’ (iets boven de
2,0), terwijl de waardering op de andere twee clusters meer neigt naar ‘redelijk’ (iets onder
de 3,0).
Dat de kwaliteit van de bijlagen minder positief beoordeeld wordt heeft waarschijnlijk te
maken met de voor het onderzoek ontwikkelde website. De toegankelijkheid van de
website was voor leerlingen geen probleem, omdat zij vanaf de tweede begeleidingsles vrij
toegang hadden tot computerfaciliteiten met internetvoorziening binnen of buiten het
klaslokaal. Onvrede bestond echter wel over het aanbod van informatiebronnen, zo is af te
leiden uit informele gesprekken met docenten en schriftelijke antwoorden op open vragen
van leerlingen (zie paragraaf 5.6). Op de website waren over elk onderzoeksthema
schriftelijke bronnen te raadplegen. Het aanbod op de website was bedoeld om leerlingen
op weg te helpen met het beantwoorden van hun onderzoeksvraag, door enkele bronnen
aan te reiken en door te verwijzen naar andere vindplaatsen. Klaarblijkelijk ervoeren
leerlingen dit aanbod als te beperkt. Dat wil overigens niet zeggen dat dit leerlingen
belemmert heeft bij de ontwerpfase van hun onderzoek. De bronnen op de website waren
bedoeld als ondersteuning van leerlingen in de uitvoerende fase van het onderzoek (de
gegevensverzameling).
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Getracht is om de twee praktische opdrachten zo gelijkwaardig mogelijk te maken, om te
voorkomen dat verschillen in prestaties tussen beide meetmomenten aan kenmerken van de
opdracht toegeschreven zouden moeten worden. Kijkend naar de gemiddelde scores en de
standaarddeviaties op de gepercipieerde kwaliteit van beide opdrachten in Tabel 4.15, dan
wordt duidelijk dat het verschil verwaarloosbaar klein is. Afgezien van deze schaalscore is
bij de tweede opdracht leerlingen ook nog direct gevraagd hoe ze deze waardeerden in
vergelijking met de eerste. Het betreft drie vragenlijstitems die samen niet schaalbaar
bleken (zie Bijlage hoofdstuk 4). Op basis van de gemiddelde scores voor ieder item
afzonderlijk (gebaseerd op ongeveer 140 leerlingen) kunnen de volgende conclusies
getrokken worden: ze vonden de tweede opdracht niet moeilijker maar ook niet makkelijker dan de eerste; ze vonden de tweede opdracht iets leuker dan de eerste; ze vonden de
tweede opdracht iets leerzamer dan de eerste. Op grond van deze gegevens lijkt er geen
reden om te veronderstellen dat de kwaliteit van de ene opdracht in substantiële mate
onderdeed voor de kwaliteit van de andere.
Het is moeilijk om op basis van deze empirische gegevens een oordeel te vellen over de
mate van samenhang tussen de componenten in de leeromgeving (de praktische opdracht in
brede zin). Duidelijk is wel dat de leerlingen die gewerkt hebben met de praktische
opdrachten deze gemiddeld genomen als voldoende beoordelen. De enige kanttekening die
daarbij aan het licht is gekomen is dat de functionaliteit van de website met informatiebronnen naar de mening van veel leerlingen onder de maat was. Deze had echter in de
ontwerpfase van het onderzoek geen cruciale functie.
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Tabel 4.15. Kwaliteit praktische opdracht en leerlingkenmerken: betrouwbaarheid van
clusters van items en beschrijvende statistieken over de schaalscores.
Schalen kwaliteit 1e praktische opdracht
praktische
n
items Cron- gemidopdrachten en
per
bach’s delde
leerlingkenmerken
schaal alpha
Vier antwoordcategorieën: van 1=niet;
tot 4=in sterke mate
Kwaliteit praktische 885 17
0,76 2,4755
opdracht in brede zin (108)
Vooraf opgedane
158 4
0,58 2,5854
ervaring met
onderwerpen
praktische
opdrachten
Houding ten opzichte 154 3
.62
2,4416
van praktische
opdrachten in het
algemeen
Neiging tot het geven 134 3
.60
2,1045
van sociaal
wenselijke
antwoorden

2e praktische opdracht
standaard- n
items Cron- gemiddeviatie
per
bach’s delde
schaal alpha

standaarddeviatie

0,4559
0,5794

110 17
(153)
138 4

0,79

2,5354

0,4855

0,50

N.v.t.

N.v.t.

0,5952

0,6684

4.3.5.5. Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijstitems over de praktische
opdrachten en leerlingkenmerken
In Tabel 4.15 staan naast de beschrijvende statistieken over de schaalscores ook de
uitkomsten van de betrouwbaarheidsanalyses vermeld (vastgesteld aan de hand van de
Cronbach’s alpha). De waarden van de Cronbach’s alpha bij ‘kwaliteit van de praktische
opdracht’ is het meest overtuigend (0,76 en 0,79).
De betrouwbaarheidscoëfficiënten bij de leerlingkenmerken zitten allen op of boven de
ondergrens van 0,60. Alleen de betrouwbaarheidscoëfficiënten van het construct ‘eerder
opgedane ervaring met onderwerp’ zitten onder de 0,60. Bij de eerste praktische opdracht
ligt de waarde van de Cronbach’s alpha net onder de ondergrens van 0,60. Hoewel de
betrouwbaarheid van de manier van meten van dit construct beperkt is, is toch besloten om
bij deze items tot schaalconstructie over te gaan, vanwege het grote belang om te kunnen
nagaan wat de gevolgen zijn van eventuele verschillen in ervaring met het onderzoeksonderwerp. Bij de tweede praktische opdracht is de betrouwbaarheid echter dusdanig laag dat
het uitgesloten is dat de items samen één en hetzelfde begrip meten. Daarom wordt deze
schaal in verdere analyses met betrekking tot de tweede praktische opdracht buiten
beschouwing gelaten.

5

Bij 1e PO ontbreken bij deze schaal alle data van 4 docenten (3 directe instructiegroep, 1 ondersteunende
instructiegroep).
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De gegevens over de leerlingkenmerken kunnen gebruikt worden om een nadere indicatie
te verkrijgen van de validiteit van de meting van de kwaliteit van de praktische opdracht.
Nagegaan wordt of de waarden op deze leerlingkenmerken aanleiding vormen om te
veronderstellen dat de beoordeling van de kwaliteit van de praktische opdrachten door deze
leerlingen vertekend is.
De gemiddelde schaalscores op de clusters ‘eerder opgedane ervaring met het de
onderzoeksonderwerpen’ en ‘houding ten opzichte van praktische opdrachten in het
algemeen’ ligt om en nabij het middelpunt van de antwoordschaal. Dat betekent dat
leerlingen gemiddeld genomen enige voorkennis hadden van het onderwerp van de eerste
praktische opdracht en dat ze neutraal staan tegenover het maken van praktische
opdrachten. De standaarddeviatie wijkt nauwelijks af van die bij andere schalen in het
onderzoek met betrekking tot leerlingkenmerken. Er is al met al geen reden om te
veronderstellen dat deze leerlingkenmerken een negatieve invloed hebben op hun oordeel
over de praktische opdrachten.
De schaal ‘neiging tot het geven van sociaal wenselijke antwoorden’ kan een indicatie
geven van hoe eerlijk de vragenlijstitems over (ervaring met) praktische opdrachten zijn
ingevuld. Hoewel de items gaan over inzet bij het werken aan praktische opdrachten, is het
aannemelijk dat het te meten construct iets zegt over de neiging tot het geven van sociaal
wenselijke antwoorden bij alle items die een vorm van zelfinschatting impliceren: items
over samenwerking, ervaring met samenwerking en onderzoek en inzet bij de praktische
opdrachten en toetsen. Het construct is gemeten aan de hand van drie items: stellingen die
extreem sociaal wenselijk gedrag weerspiegelen (in de trant van: “ik kom altijd mijn
planning na bij praktische opdrachten”). Alleen bij een hoge gemiddelde score kan er
vanuit worden gegaan dat het construct iets zegt over het geven van sociaal wenselijke
antwoorden.
De gemiddelde score op de schaal over sociaal wenselijke antwoorden is betrekkelijk laag:
‘in geringe mate’. Op grond daarvan is te verwachten dat de vertekening van de resultaten
bij zelfbeoordelingitems verwaarloosvaar klein is. Daarom is deze variabele in verdere
analyses niet meegenomen.
Op basis van de gemiddelden en standaarddeviaties op genoemde leerlingkenmerken kan
de conclusie worden getrokken dat het niet aannemelijk is dat de beoordeling van de
kwaliteit van de praktische opdrachten door leerlingen een vertekend beeld geeft. Hoewel
in strikte zin alleen een uitspraak kan worden gedaan over de eerste praktische opdracht,
omdat geen (betrouwbare) meting beschikbaar is van leerlingkenmerken over de tweede
praktische opdracht, is aannemelijk dat ook hier van een vertekende uitwerking geen sprake
is, gezien de grote overeenkomsten in de leeromgeving en de grote overlap in de leerlingen
die het betreft.
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4.4. Vergelijking tussen onderwijsmaterialen en meetinstrumenten
In deze paragraaf wordt de onderzoekstoets vergeleken met de praktische opdrachten. Eerst
wordt nagegaan in hoeverre de onderzoekstoetsen verschillen van de praktische opdrachten
in de aangebrachte mate van structurering en de authenticiteit van de uit te voeren taken.
Hoewel de eerste primair ontwikkeld zijn om onderzoeksvaardigheden te meten en de
tweede primair om de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden te bevorderen, dienen
beide toch op elkaar afgestemd te zijn, redenerend vanuit het principe van ‘alignment’
(Biggs, 1996). Vervolgens wordt ingegaan op de inhoudelijke raakvlakken tussen de twee
instrumenten die onderzoeksvaardigheden beogen te meten: de onderzoekstoets met
bijbehorende scoringsvoorschriften en het beoordelingsmodel voor praktische opdrachten.
Nagegaan wordt in hoeverre deze instrumenten daadwerkelijk dezelfde constructen meten.
Overeenkomsten en verschillen in kenmerken tussen onderzoekstoetsen en praktische
opdrachten
De onderzoekstoetsen en de praktische opdrachten hebben veel kenmerken gemeen. De
lijst met kwaliteitscriteria voor het ontwerpen van onderzoek is identiek. Hetzelfde geldt
voor de antwoordformulieren waarop per deelstap het ontwerp van het onderzoek moet
worden gespecificeerd. Van vergelijkbare aard is de geboden achtergrondinformatie ter
oriëntatie op het onderzoeksonderwerp. De verschillen tussen beide zijn te scharen onder
drie noemers: 1) de status van de uit te voeren taken; 2) de aangebrachte mate van
structurering; 3) de authenticiteit van de uit te voeren taken.
1. De status van de onderzoekstoets binnen het ‘plan voor toetsing en aanpak’ van de
deelnemende scholen is anders dan die van de praktische opdrachten. De praktische
opdrachten maakten deel uit van het plan voor toetsing en aanpak. Veelal maakten ze deel
uit van het schoolexamen, en in alle klassen telden ze mee voor een rapportcijfer. In het
eindcijfer voor de praktische opdracht telde de ontwerpfase van het onderzoek voor 35%
mee. De onderzoekstoets zat niet expliciet in het plan voor toetsing en aanpak. De score op
de onderzoekstoetsen bepaalde voor 10% het eindcijfer van de praktische opdrachten.
Mogelijk werden de onderzoekstoetsen als gevolg van dit statusverschil door de leerlingen
minder belangrijk geacht dan het ontwerp van onderzoek bij de praktische opdrachten zelf.
2. Er zijn vier verschillen in de aangebrachte mate van structurering. Ten eerste verschilt de
inperking van het onderzoeksonderwerp: het onderzoeksonderwerp was bij de praktische
opdrachten verder ingeperkt dan bij de onderzoekstoetsen. Konden de leerlingen bij de
onderzoekstoets nog helemaal zelf kiezen voor een te onderzoeken thema, bij de praktische
opdrachten werd een aantal thema’s aangereikt waaruit moest worden gekozen. De thema’s
(ruim 25 per opdracht) waren zo opgesteld dat deze nog nader ingeperkt moesten worden
om tot een onderzoekbaar domein te komen.
Ten tweede verschilt de hoeveelheid aangeboden informatiebronnen en de mogelijke
vindplaatsen: het aanbod van informatiebronnen was kleiner bij de onderzoekstoets dan bij
de praktische opdrachten. Bij de onderzoekstoets beperkte het zich tot de achtergrondin172
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formatie bij het toetsonderwerp. Bij de praktische opdrachten hadden leerlingen als
aanvulling op die achtergrondinformatie een website tot hun beschikking waarop relevante
informatiebronnen en verwijzingen naar andere informatiebronnen stonden weergegeven.6
Ten derde verschilt de mate waarin handreikingen aangeboden werden in de taakomschrijving zelf: handreikingen voor het ontwerpen van onderzoek waren verder uitgewerkt in de
praktische opdrachten dan in de onderzoekstoets. In de onderzoekstoets namen de
handreikingen de vorm aan van suggesties voor de fasering per deelvaardigheid (in de trant
van doe eerst dit en dan dat). In de praktische opdrachten waren naast deze suggesties ook
andere faseringen toegevoegd, enerzijds om leerlingen op een goede manier te laten
samenwerken en anderzijds om te zorgen dat leerlingen binnen het onderzoeksthema van
de praktische opdracht zouden blijven.
Tot slot verschilde ook de mate van structurering door de docent en door medeleerlingen:
de onderzoekstoets moest individueel gemaakt worden, terwijl de praktische opdracht een
groepsopdracht was waarbij ondersteuning door de docent werd geboden. In tegenstelling
tot de onderzoekstoetsen was hier dus sprake van structurering door de docent en door
medeleerlingen.
De sterkere mate van structurering van het leerproces bij de praktische opdrachten zou
ertoe hebben kunnen leiden dat leerlingen tot betere producten komen (onderzoeksvragen
en onderzoeksplannen) dan bij de onderzoekstoets.
3. De authenticiteit van de uit te voeren taken verschilt enigszins. De praktische opdrachten
zijn in een aantal opzichten authentieker dan de onderzoekstoetsen: a) bij de praktische
opdracht moet het onderzoeksontwerp daadwerkelijk worden uitgevoerd; b) bij de
praktische opdracht doorlopen leerlingen de volledige ontwerpfase van onderzoek doen,
terwijl bij de onderzoekstoets om praktische redenen ervoor gekozen is om de ontwerpfase
op te splitsen (per klas maakt een deel van de leerlingen stap 1 en een ander deel stap 2); c)
bij de onderzoekstoets maken leerlingen een onderzoeksplan aan de hand van gegeven
onderzoeksvragen in plaats van aan de hand van hun eigen vragen; d) de praktische
opdracht is geplaatst in een reële context waarin op basis van het onderzoek advies moet
worden uitgebracht aan een opdrachtgever (hetgeen ook werkelijk gebeurde met de beste
verslagen).
Op twee andere vlakken is de onderzoekstoets authentieker dan de praktische opdracht: er
is meer ruimte om een eigen onderzoeksonderwerp te kiezen en er is een minder
structurerende fasering aangebracht (zie punt 2). Het is niet duidelijk of op grond van deze
verschillen in authenticiteit een verschil in inzet van leerlingen te verwachten is tussen het
maken van de onderzoekstoetsen en de praktische opdrachten.
Samenhang tussen de scores op de onderzoekstoetsen en op de praktische opdrachten
Om na te kunnen gaan of de onderzoekstoets en het beoordelingsmodel voor praktische
opdrachten daadwerkelijk dezelfde constructen meten, is nagegaan in hoeverre de scores
6

Om te voorkomen dat leerlingen bij het maken van de onderzoekstoets worden afgerekend op voorkennis
ten aanzien van informatiebronnen en vindplaatsen in plaats van op onderzoeksvaardigheden, is in de
beoordeling niet gekeken naar de feitelijke juistheid van de informatiebronnen en vindplaatsen, maar is alleen
bekeken of leerlingen de geschiktheid, beschikbaarheid en representativiteit van de gekozen informatiebronnen aannemelijk wisten te maken.

173

Operationalisatie en verantwoording constructie onderwijsmaterialen en meetinstrumenten
van leerlingen op beide instrumenten onderling correleren. De intercorrelaties geven een
indicatie van de soortgenootvaliditeit.
In Tabel 4.16 is per praktische opdracht de natoetsscore op de onderzoekstoets vergeleken
met de beoordeling van de praktische opdracht zelf, uitgesplitst naar stap 1 en 2. Over het
algemeen zijn de correlaties tussen de onderzoekstoetsscores en de beoordelingen nihil.
Vrijwel geen enkele correlatie wijkt significant af van nul.
Ter controle op de uitkomsten van deze correlationele analyses is nagegaan of bij het
onderscheiden van niveaus (met behulp van multilevel analyses) vergelijkbare uitkomsten
verkregen worden. Aanleiding daartoe is het gegeven dat bij correlationele analyses aan de
hand van geaggregeerde individuele scores op de onderzoekstoets te verklaren variantie
verloren gaat. De uitkomsten van deze multilevel analyses laten echter eenzelfde patroon
zien: de beoordeling van de praktische opdracht heeft geen significante voorspellende
waarde voor de score op de onderzoekstoets. Zelfs bij stap 2 van de tweede praktische
opdracht is ditmaal geen sprake van statistisch significante samenhang. De conclusie uit de
correlationele analyses dat er (vrijwel) geen betekenisvolle samenhang is tussen scores op
de onderzoekstoetsen en de beoordelingen van de praktische opdrachten blijft dus staan.
Tabel 4.16. Correlatiecoëfficiënten die de mate van samenhang weergeven tussen de op
subgroepniveau geaggregeerde scores op de onderzoekstoets en de scores van de
docentbeoordeling van de praktische opdracht.
Natoets p.o.1:
stap 1
-0,037 (n=67)

p.o.1 beoordeling
stap 1
p.o.1 beoordeling
stap 2a
p.o.1 beoordeling
stap 2b
p.o.2 beoordeling
stap 1
p.o.2 beoordeling
stap 2a
p.o.2 beoordeling
stap 2b
*= significante correlatie bij p<0,05

Natoets p.o.1:
stap 2

Natoets p.o.2:
stap 1

Natoets p.o.2:
stap 2

0,007 (n=63)
0,050 (n=62)
0,190 (n=59)
0,284* (n=67)
-0,043 (n=67)

De vraag is hoe dit gebrek aan samenhang tussen scores op de onderzoekstoetsen en de
beoordelingen van de praktische opdrachten verklaard kan worden. Dit kan te maken
hebben met een aantal verschillen in de manier waarop het construct ‘onderzoeksvaardigheden’ is gemeten.
Ten eerste verschillen de onderzoeksonderwerpen. In de praktische opdrachten komen
onderwerpen aan bod die direct te herleiden zijn tot de vakinhoudelijke eindtermen van de
tweede fase. De onderwerpen van de onderzoekstoetsen zijn gekoppeld aan aardrijkskundige subdomeinen in de basisvorming die niet expliciet in de tweede fase terugkomen.
Mogelijkerwijs kost het leerlingen meer moeite om de domeinkennis uit de basisvorming in
te zetten dan de kennis uit de tweede fase, omdat kennis uit de basisvorming niet
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recentelijk is geactiveerd. Ook is het mogelijk dat leerlingen minder geneigd zijn zich in te
zetten voor de onderwerpen uit de basisvorming, omdat zij deze kennis toch niet meer
paraat hoeven te hebben.
Ten tweede is de beoordeling van de praktische opdracht enkel gebaseerd op het oordeel
van een docent die de betreffende leerlingen zelf begeleid heeft, terwijl de onderzoekstoetsen alle door één en dezelfde beoordelaar in een academische setting zijn gescoord. Door
deze verschillen in beoordelingscontext kunnen drie soorten vertekeningen ontstaan: a)
docenten als groep hebben een ander referentiekader dan een beoordelaar die in een
academische setting werkzaam is, hetgeen mogelijk tot verschillende interpretaties zou
kunnen leiden van te beoordelen onderzoeksproducten; b) ook tussen docenten onderling
kunnen verschillen in referentiekaders tot een andere interpretatie van de beoordelingscriteria leiden, waardoor op klasniveau verschillen ontstaan die er anders niet zouden zijn
geweest; c) er kan zich een ‘halo-effect’ voordoen: omdat de docenten de betreffende
leerlingen kennen, kan een totaal indruk van een leerling leiden tot een tendens om op alle
beoordelingscriteria iets positiever of juist iets negatiever te scoren (Brown, Moore,
Silkstone & Botton, 1996). Indien ‘(a)’ opgaat kan de validiteit van beide instrumenten in
het geding zijn. Indien ‘(b)’ en ‘(c)’ opgaan, zou dat duiden op een gebrekkige validiteit
van de docentbeoordelingen. In dit verband is het jammer dat niet de interbeoordelaarssamenhang is vastgesteld over een deel van de docentbeoordelingen. Daardoor is het niet
mogelijk na te gaan of de vertekeningen ‘(b)’ en ‘(c)’ zich daadwerkelijk hebben
voorgedaan.
Het derde punt vloeit uit het vorige voort: de onderzoekstoets is aan een uitgebreid
valideringsonderzoek onderworpen, en het beoordelingsmodel voor de praktische
opdrachten niet. De vraag is of daaruit geconcludeerd mag worden dat het beoordelingsmodel minder valide zal zijn dan de onderzoekstoets. De beperkte betrouwbaarheid van de
manier van meten van de constructen in het beoordelingsmodel kan in ieder geval gezien
worden als een indicatie dat niet aan een voorwaarde voor valide metingen is voldaan.
Weliswaar laat ook de betrouwbaarheid van de manier van meten van onderzoeksvaardigheden bij de onderzoekstoets te wensen over, maar de Cronbach’s alpha zit hier wel net
boven de gestelde ondergrens.
Tot slot verschilt de wijze waarop de toetsscore tot stand komt van die bij het beoordelingsmodel. De scoringsvoorschriften van de onderzoekstoets zijn opgesplitst naar
subaspecten van onderzoeksvaardigheden. In het beoordelingsmodel voor praktische
opdrachten wordt slechts een onderscheid gemaakt naar deelvaardigheden. In ieder
beoordelingscriterium worden de subaspecten van één deelvaardigheid samengenomen.
Enkele subaspecten worden geheel weggelaten. Het aantal items in de onderzoekstoets is al
met al het dubbele van dat bij het beoordelingsmodel en dekt dus meer componenten van
ontwerpvaardigheden, hetgeen een teken is van een grotere begripsvaliditeit. Daar
tegenover staat dat het beoordelingsmodel qua taalgebruik en mate van specificatie beter
aansluit op de kwaliteitscriteria die leerlingen hanteren bij de praktische opdrachten dan de
scoringsvoorschriften van de onderzoekstoets.
Conclusie
Het voorgaande samenvattend kan gesteld worden dat de scores op de onderzoekstoets en
de docentbeoordelingen op de praktische opdracht niet hetzelfde meten. Bij de docentbe175
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oordeling spelen een aantal factoren mee die een adequaat beeld van de beheersing van
onderzoeksvaardigheden vertroebelen: de variërende mate waarin de docent structurering
biedt bij de praktische opdracht, het ontbreken van een onafhankelijke beoordeling
(leerlingen worden beoordeeld door diegene die hen ook begeleid heeft), de variatie in de
wijze waarop het beoordelingsmodel is geïnterpreteerd per klas en de geringe betrouwbaarheid van de manier van meten van onderzoeksvaardigheden. De afwezige samenhang
tussen beide meetinstrumenten moet daarom geïnterpreteerd worden als indicatie van een
beperkte betrouwbaarheid en daarmee mogelijk ook een beperkte begripsvaliditeit van de
docentbeoordeling van de praktische opdrachten.
Los van de begripsvaliditeit komt uit de voorgaande vergelijking één overtuigend voordeel
naar voren van de praktische opdracht boven de onderzoekstoets: de inbedding in het
reguliere schoolcurriculum. Doordat de praktische opdrachten zwaarder meetellen voor
rapportcijfers en schoolexamen en doordat de onderwerpen nauwer aansluiten bij de
aardrijkskundige subdomeinen van de tweede fase, is het mogelijk dat leerlingen meer
bereid zijn zich in te zetten voor de praktische opdrachten dan voor de onderzoekstoetsen.
Niet uitgesloten is dat ook deze factor mede de lage samenhang in scores tussen de
praktische opdrachten en de onderzoekstoetsen kan verklaren.
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Hoofdstuk 5. Resultaten
In dit hoofdstuk worden de empirische gegevens gepresenteerd aan de hand waarvan een
antwoord gegeven kan worden op de laatste twee clusters van onderzoeksvragen uit de
probleemstelling.
3.
In hoeverre is sprake van een toename in de beheersing van vaardigheden voor het
ontwerpen van aardrijkskundig onderzoek na het maken van onderzoeksopdrachten
door vwo-leerlingen in de tweede fase?
4a.
Hoe sterk is de relatie tussen de mate van structurering van het leren onderzoek
doen en de toename in beheersing van deze onderzoeksvaardigheden?
4b.
Hoe sterk is de relatie tussen de begeleiding van de samenwerking en de toename in
beheersing van deze onderzoeksvaardigheden?
4c.
In welke onderlinge verhouding hangen de mate van structurering van het leren
onderzoek doen en de mate van begeleiding van de samenwerking het sterkst samen
met de toename in beheersing van deze onderzoeksvaardigheden?
Om deze vragen adequaat te kunnen beantwoorden moet eerst worden ingegaan op de
onderlinge vergelijkbaarheid en de representativiteit van de geselecteerde docenten en
leerlingen. Daarop wordt in de eerste paragraaf ingegaan. In de daarop volgende paragrafen
wordt achtereenvolgens ingegaan op:
- de implementatie van begeleidingsgedrag: de verschillen tussen de condities (2)
- de ontwikkeling in de beheersing van onderzoeksvaardigheden: de verschillen tussen de
condities (3)
- de ontwikkeling in de beheersing van onderzoeksvaardigheden bij alle leerlingen samen
(4)
- de relatie tussen onderzoeksvaardigheden en begeleidingsgedrag als kwantitatieve
variabele (5)
- aanvullende analyse van open vragen aan leerlingen (6)
- aanvullende analyse van leeractiviteiten leerlingen (7)
In iedere paragraaf wordt gespecificeerd op welke wijze de empirische gegevens zijn
geanalyseerd. Welke bewerkingen de ruwe data hebben ondergaan alvorens zij aan analyse
onderworpen werden staat beschreven in Bijlage procesverslag databewerking.
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5.1. De kenmerken van scholen, docenten en leerlingen
In paragraaf 5.1.1 wordt nagegaan in hoeverre de docenten het brede domein representeren
van aardrijkskunde docenten in Nederland die lesgeven in de bovenbouw van het vwo. In
paragraaf 5.1.2 wordt hetzelfde nagegaan voor de leerlingen die in het onderzoek
participeerden. In paragraaf 5.1.3 wordt onderzocht in hoeverre de scholen, de docenten en
de leerlingen die bij het onderzoek betrokken waren onderling vergelijkbaar zijn. In
paragraaf 5.1.4, tot slot, worden de ontbrekende waarden in de data per docent onderzocht.

5.1.1. Verschillen tussen docenten die wel of niet aan het onderzoek deelnemen
In Hoofdstuk 3 werd al de vraag gesteld of de selectie van docenten die aan het onderzoek
deelneemt representatief is voor de in de probleemstelling bedoelde populatie (aardrijkskunde docenten in Nederland die lesgeven in de bovenbouw van het vwo). Deze vraag kan
empirisch beantwoord worden aan de hand van een enquête die in de beginfase van het
onderzoeksproject verstuurd is aan 200 docenten aardrijkskunde. Niet alleen konden de
docenten in deze enquête aangeven of ze mee wilden doen aan het onderzoek, ook werd
gevraagd naar een groot aantal kenmerken van de docenten en hun scholen. 34 docenten
hebben deze enquête teruggestuurd. Het aantal docenten dat niet mee wilde doen aan het
onderzoek was ongeveer even groot als het aantal docenten dat wel mee wilde doen (19
resp. 15). Van de 15 docenten die mee wilden doen participeerde ruim de helft in het quasi
experiment. De overige docenten hebben alleen bijgedragen aan het ontwikkelen, evalueren
en uitproberen van de les- en toetsmaterialen.
Onderzocht is in hoeverre de docenten die mee wilden doen afwijken van andere docenten
op de bevraagde items. Het is natuurlijk de vraag of de docenten die niet mee wilden doen
maar wel de enquête hebben ingevuld te vergelijken zijn met alle docenten die de enquête
niet hebben ingevuld. Niet alleen is de non-respons verhoudingsgewijs groot, ook zijn de
twee groepen die wel gereageerd hebben in absolute omvang klein. Toch wordt er vanuit
gegaan dat een systematische vergelijking van kenmerken een indicatie kan geven van de
representativiteit van de groep docenten die aan het onderzoek heeft deelgenomen.
Tabel 5.1. Het wel respectievelijk niet deelnemen van docenten aan het onderzoek afgezet
tegen de signatuur van hun school.
Signatuur school
Algemeen Rooms
Christelijk Openbaar Reforma- Reform
bijzonder Katholiek
torisch
pedagogische
signatuur
Docen- doet niet mee 5
6
6
1
1
ten
doet wel mee 4
8
1
1
1
Totaal:
9
14
7
2
1
1
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Allereerst is nagegaan of in één van beide groepen een bepaald type school oververtegenwoordigd was, afgemeten aan de signatuur van de school. Uit Tabel 5.1 is af te lezen dat er
weinig opvallende verschillen zijn tussen beide groepen. Alleen het aantal christelijke
scholen loopt sterk uiteen.
De vergelijkingen op de overige items zijn uitgevoerd met behulp van T-toetsen voor
onafhankelijke steekproeven. Het betreft items die de volgende kenmerken van docenten
beogen te meten: aantal jaren ervaring, voorkeur voor begeleidingsstrategieën, voorkeur
voor type onderzoeksopdrachten, opvattingen over beoordelingen en inzet voor persoonlijke professionalisering op het terrein van leerlingen leren onderzoek doen. In Tabel 5.1.1 in
Bijlage hoofdstuk 5 staan de resultaten weergegeven. Slechts bij 3 van de 26 variabelen
was sprake van een significant verschil tussen de docenten die wel en niet deelnamen aan
het onderzoek (bij p<0,05). Dit betreft: de mate waarin leerlingen zelf een onderwerp
moeten kiezen bij praktische opdrachten; de mate waarin leerlingen zelf een onderzoeksvraag moeten formuleren bij praktische opdrachten; en de mate waarin docenten instructie
aan de hele klas als werkvorm kiezen bij het leren onderzoek doen. Op de eerste twee
genoemde variabelen scoren de docenten die aan het onderzoek meedoen hoger. Op de
laatstgenoemde variabele scoren juist de docenten die niet aan het onderzoek meedoen
hoger. Gezien het geringe aantal significante verschillen lijkt de conclusie gerechtvaardigd
dat het verschil tussen docenten die wel of niet aan het onderzoek meedoen verwaarloosbaar klein is.

5.1.2. Verschillen tussen leerlingen die wel of niet aan het onderzoek deelnemen
Niet alleen de kenmerken van de docenten die aan het onderzoek meedoen kunnen
verschillen van de kenmerken van de populatie, maar ook de kenmerken van de leerlingen.
Een groot verschil in kenmerken van de deelnemende leerlingen ten opzichte van de
populatie van vwo-leerlingen in het Nederlandse voortgezet onderwijs zou generalisatie
van de onderzoeksresultaten kunnen bemoeilijken.
De vergelijkbaarheid van de steekproef van leerlingen met de populatie is onderzocht met
behulp van rendementscijfers uit het bestand van schoolprestaties 2003 van dagblad Trouw
(Trouw, 2003). De rendementscijfers worden als een globale indicator beschouwd van de
mate waarin leerlingen op een school succesvol zijn. De achterliggende assumptie is dat de
mate van succes een rol kan spelen bij het maken van de praktische opdrachten en de
onderzoekstoetsen. Het rendementcijfer per school is gebaseerd op de eindexamencijfers en
het deel geslaagde leerlingen van een vwo-jaargang [waar de aan het onderzoek
deelnemende leerlingen in zaten], gecorrigeerd voor het deel van de leerlingen in de school
die zijn blijven zitten en die zijn uitgestroomd in dat schooljaar (Dronkers, 1998).
Aangezien per school slechts een deel van alle vwo-leerlingen van het betreffende leerjaar
heeft deelgenomen aan het onderzoek (de leerlingen die het profiel ‘economie en
maatschappij’ volgden), is niet uit te sluiten dat hierdoor een vertekening ontstaat.
De rendementsgegevens over het vwo-examenjaar 2002 zijn uitgedrukt in vijf categorieën:
‘zeer slecht’, ‘slecht’, ‘gemiddeld’, ‘goed’ en ‘zeer goed’. Circa 2/3 deel van alle scholen
voor voortgezet onderwijs zijn vrijwel gelijk verdeeld over de categorieën ‘gemiddeld’ en
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‘goed’. Ongeveer 2/12 deel zit in de laagste twee categoriën en slechts 1/12-deel zit in de
categorie ‘zeer goed’.
De aan het onderzoek deelnemende scholen bevinden zich vrijwel allemaal in het middelste
segment: vier scholen zitten in de categorie ‘gemiddeld’ en drie scholen zitten in de
categorie ‘goed’. Eén school wijkt in positieve zin af omdat deze in de categorie ‘zeer
goed’ valt. Het betreft een school waarbinnen twee condities vertegenwoordigd zijn: één
klas behoort tot de controle conditie en één klas behoort tot de ondersteunende instructieconditie (voor een omschrijving van deze condities zie: Hoofdstuk 3). Vergeleken met het
landelijke plaatje zijn de laagste twee categorieën ondervertegenwoordigd.
Uit het voorgaande kan voorzichtig de conclusie worden getrokken dat de leerlingen van de
bij het onderzoek betrokken scholen gemiddeld genomen waarschijnlijk iets beter presteren
dan het gemiddelde van de leerlingen van de overige scholen voor voortgezet onderwijs in
het land. Op basis van dit verschil in leerlingkenmerken zou generalisatie van uitkomsten
van het onderzoek naar vwo-scholen met een ‘slecht’ tot ‘zeer slecht’ rendement (circa 1/6
van het totaal aantal vwo-scholen) problematisch kunnen zijn.

5.1.3. Verschillen tussen de deelnemende scholen, docenten en leerlingen onderling
Om een beeld te krijgen van de vergelijkbaarheid van de onderzoekseenheden die aan het
quasi-experiment deelnemen, is nagegaan of zich verschillen in achtergrondkenmerken
voordeden tussen de scholen, docenten en de groepen leerlingen van de docenten. Er is niet
gekeken naar verschillen op het niveau van individuele leerlingen en op het niveau van
condities.
Kenmerken van de scholen zijn niet uitgebreid in kaart gebracht. De twee schoolkenmerken
die zijn meegenomen in het onderzoek zijn signatuur en locatie. Uit Tabel 5.1 is op te
maken dat de meeste scholen rooms-katholiek zijn. Deze scholen zijn wel vrij gelijkmatig
over de condities gespreid. Ook scholen met een algemeen bijzondere grondslag komen
verhoudingsgewijs vaak voor, maar dat geldt niet voor de specifieke selectie van scholen
waarop het onderzoek daadwerkelijk is uitgevoerd. Tot die specifieke selectie behoort ook
een school met een reform-pedagogische grondslag (Montessori). De docent van deze
school vormt in zijn eentje de combinatieconditie. Omdat dergelijke scholen in tegenstelling tot scholen met een andere signatuur een uitgesproken onderwijsvisie hebben, is het
mogelijk dat de resultaten van deze docent en daarmee ook van de combinatieconditie
afwijken van de andere docenten en/of condities.
Ten aanzien van de locatie van de scholen valt op dat deze allemaal in de buurt van de
randstad liggen (op een school in Noord-Brabant na). Een onderscheid dat in deze van
belang kan zijn is dat de helft van de scholen binnen de grote steden ligt en de helft
daarbuiten (in het Groene Hart of op de Utrechtse Heuvelrug). Vaak wordt er vanuit gegaan
dat scholen in grote steden een groter percentage leerlingen hebben met onderwijsachterstanden dan scholen daarbuiten. Omdat op voorhand niet uit te sluiten is dat dit consequenties kan hebben voor de beheersing van onderzoeksvaardigheden lijkt het raadzaam het
schoolkenmerk ‘locatie’ in verdere analyses mee te nemen.
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De docenten zelf zijn vergeleken op 26 achtergrondkenmerken. Het betreft dezelfde items
als genoemd in paragraaf 5.1.1. Deze zijn weergegeven in Tabel 5.1.1 in Bijlage hoofdstuk
5. Hieronder worden eerst items vermeld waarop zich opvallende verschillen voordeden
tussen docenten of tussen condities. Daarna wordt ingegaan op terugkerende patronen over
alle items heen.
Op twee items zijn de scores van de individuele docenten relatief sterk gespreid: het aantal
jaren ervaring van docenten met praktische opdrachten en de mate waarin leerlingen van
een docent bij praktische opdrachten zelf een onderzoeksplan moeten maken. Op twee
andere items zijn verschillen tussen condities te zien: het aantal jaren ervaring in het
onderwijs en het verschil man/vrouw. Op drie docenten na zijn alle docenten meer dan
twintig jaar in het onderwijs werkzaam. De drie docenten die dat niet zijn vormen samen de
ondersteunende instructieconditie en de combinatieconditie. In de ondersteunende
instructieconditie en de combinatieconditie zijn bovendien, in tegenstelling tot de andere
condities, vrouwelijke docenten in de meerderheid.
Het geheel overziend zijn er weinig patronen zichtbaar die bij meerdere items terugkomen.
Het enige patroon dat het vermelden waard is is dat de scores in de ondersteunende
instructieconditie op sommige items meer gespreid zijn dan in de andere condities.
Al met al wijken de docenten in de ondersteunende instructieconditie en de combinatieconditie op een aantal achtergrondkenmerken af van de overige condities. Bij het verklaren van
eventuele verschillen tussen die condities zouden deze achtergrondkenmerken een rol
kunnen spelen.
Verschillen in kenmerken tussen de groepen leerlingen van de docenten zijn onderzocht
met behulp van variantie-analyses. Zestien leerlingkenmerken zijn bij deze vergelijking
betrokken. Aangezien vrijwel alle docenten maar één klas hadden die meedeed aan het
onderzoek, valt het verschil in leerlingkenmerken tussen docenten samen met het verschil
tussen klassen. In Tabel 5.1.2 in Bijlage hoofdstuk 5 staat per kenmerk weergegeven of
sprake was van een significant verschil tussen de groepen leerlingen van de docenten, en zo
ja, tussen welke groepen met name.
De resultaten zijn als volgt samen te vatten. Op vrijwel alle leerlingkenmerken is sprake
van een overall significant verschil. Het aantal paarsgewijze significante verschillen tussen
groepen leerlingen is echter vrij beperkt. Alleen de leerlingen van docent 4 wijken in
meerdere opzichten af van de leerlingen van enkele andere docenten: ten aanzien van het
aantal buitenlandse ouders per leerling, de houding ten opzichte van praktische opdrachten,
de ervaring met samenwerking in groepjes en de ervaring met het ontwerpen van
onderzoek. Ook de leerlingen van docent 5 verschillen op een aantal kenmerken van enkele
andere collega's: ten aanzien van rapportcijfers bij enkele schoolvakken en ervaring met het
ontwerpen van onderzoek.
Beide groepen leerlingen maken deel uit van de controle conditie. De afwijkingen lijken
eerder ongunstig dan gunstig voor de ontwikkeling in de beheersing van onderzoeksvaardigheden van de leerlingen van de docenten 4 en 5. Bij het zoeken naar verklaringen voor
eventuele verschillen tussen de controle conditie en de experimentele condities, moeten
deze verschillen in leerlingkenmerken dan ook in ogenschouw worden genomen.
Afgezien van deze verschillen is er geen enkele groep leerlingen die op meer dan één
kenmerk significant van één of meer andere groepen leerlingen afwijkt. Zelfs de groep
leerlingen van de docenten van de school die in paragraaf 5.1.2 genoemd werd vanwege het
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hoge rendement, wijken niet van dit patroon af. Daarom mag geconcludeerd worden dat de
verschillen in leerlingkenmerken tussen de groepen van de docenten klein in aantal zijn.
Het voorgaande samenvattend kan gesteld worden dat klassen en condities onderling op
een beperkt aantal schoolkenmerken, docentkenmerken en leerlingkenmerken van elkaar
verschillen. De genoemde achtergrondkenmerken waarop zich betekenisvolle verschillen
voordoen tussen klassen en condities, worden als variabele meegenomen in de analyses ten
behoeve van de beantwoording van de onderzoeksvragen.

5.1.4. Verschillen in ontbrekende waarden tussen condities en tussen docenten
Tijdens de gegevensverzameling zijn niet van alle docenten en leerlingen alle benodigde
gegevens verzameld. Een aantal maatregelen zijn genomen om het aantal ontbrekende
waarden terug te brengen. Deze worden beschreven en verantwoord in Bijlage procesverslag databewerking. Ondanks deze maatregelen kon niet voorkomen worden dat in
bepaalde analyses leerlingen buiten beschouwing moesten worden gelaten, als gevolg van
een te groot aantal ontbrekende waarden. De vraag die in deze subparagraaf centraal staat is
of dit bij iedere analyses steeds dezelfde leerlingen zijn van dezelfde docenten of juist
verschillende. In het laatste geval zouden de uitkomsten van analyses onderling moeilijk
vergelijkbaar zijn. Daarom wordt hieronder beschreven hoe groot de verschillen in
ontbrekende waarden zijn bij de groep docenten als geheel, bij de condities afzonderlijk en
bij de docenten afzonderlijk.
In Figuur 3.2 in Hoofdstuk 3 staat weergegeven hoeveel docenten in iedere conditie zitten
en hoeveel leerlingen iedere docent onder zijn of haar hoede heeft. In Tabel 5.2 is te zien
dat een deel van deze leerlingen is uitgevallen in de analyses omdat daarbij geen geldige
waarden zijn verkregen. Op de tweede rij is het aantal leerlingen weergegeven met geldige
waarden op de natoetsscore (de belangrijkste criteriumvariabele). Op de derde rij staan de
aantallen weergegeven met geldige waarden op de natoetsscore én de centrale onafhankelijke variabelen uit de probleemstelling. De aantallen die in de tweede rij zijn genoemd
worden gebruikt in het merendeel van de analyses in de paragrafen 5.2 en 5.4 over de
ontwikkeling in de beheersing van onderzoeksvaardigheden en de verschillen tussen de
condities daaromtrent. De aantallen genoemd in de derde rij hebben betrekking op de
analyses over de samenhang tussen afhankelijke en de onafhankelijke variabelen (zie
paragraaf 5.5).
In Tabel 5.2 is ook nog te zien dat de waarden bij rij 2 en 3 sterk afwijken van het totaal
aantal leerlingen. Dit komt doordat in de onderzoeksopzet ervoor is gekozen om niet alle
leerlingen de volledige onderzoekstoets te laten maken in verband met de beschikbare
lestijd. In de meeste klassen hebben leerlingen ofwel de toetsdelen over stap 1 (onderzoeksvragen formuleren) ofwel de toetsdelen over stap 2 (onderzoeksplan maken) gemaakt.
In drie klassen – gelijkmatig verdeeld over de condities – hebben leerlingen op alle
meetmomenten beide toetsdelen gemaakt. Deze leerlingen worden in rij 2 en 3 dubbel
geteld. Hoe de leerlingen die beide toetsdelen hebben gemaakt verdeeld zijn over de
docenten is zichtbaar gemaakt in Tabel 5.3. De verhouding tussen het aantal leerlingen dat
de volledige onderzoekstoets heeft gemaakt en het aantal leerlingen dat slechts een gedeelte
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heeft gemaakt is bij de eerste praktische opdracht ongeveer 1: 3 en bij de tweede praktische
opdracht 1: 4.
Tabel 5.2. Aantallen leerlingen met geldige gegevens per praktische opdracht en per
onderzoeksstap.
Totaal aantal leerlingen
Leerlingen met geldige
natoetsscore
Leerlingen met geldige waarden
op alle variabelen

1e praktische opdracht
168
Stap 1: 103
Stap 2: 95

2e praktische opdracht
183
Stap 1: 75
Stap 2: 76

Stap 1: 89

Stap 1: 49

Stap 2: 76

Stap 2: 64

Tabel 5.3. Aantallen leerlingen met geldige natoetsscores per praktische opdracht en per
onderzoeksstap, uitgesplitst naar docent.
Docent
1
3
4
5
6
7
8
9
10
Totaal

1e praktische opdracht
Stap 1 én 2
Stap 1 óf stap 2
30
17
8
12
19
19
19
11
2
23
38
122

2e praktische opdracht
Stap 1 én 2
Stap 1 óf stap 2
19
23
5
8
14
18
12
1
7
20
24
103

Wanneer het totaal aantal leerlingen uit Tabel 5.2 wordt vergeleken met de som van de
totalen per ronde uit Tabel 5.3 dan wordt duidelijk dat in de eerste praktische opdracht de
uitval van leerlingen als gevolg van ontbrekende natoetsscores beperkt is. Bij de tweede
praktische opdracht daarentegen heeft van de 183 leerlingen slechts 127 een geldige
natoetsscore: ruim 1/3 van de leerlingen valt uit. Deze uitval is het gevolg van een bewust
selectieproces van de onderzoeker. Alleen de toetsscores van leerlingen die ook aan de
eerste praktische opdracht meededen zijn geanalyseerd. Gezien de vraagstelling is dit een
legitieme keuze, maar het gevolg van deze keuze is wel dat niet kan worden nagegaan of
leerlingen die pas met de tweede praktische opdracht gingen meedoen afwijkend scoren op
de onderzoekstoetsen.
Bestudering van Tabel 5.4 maakt duidelijk dat uitval bij de tweede praktische opdracht
vooral voorkomt bij de leerlingen in de controle conditie en de directe instructieconditie.
De grotere uitval bij de tweede praktische opdracht is grotendeels toe te schrijven aan de
beslissing om alleen toetsgegevens van leerlingen te verwerken die ook aan de eerste
praktische opdracht hebben meegedaan, omdat alleen bij die leerlingen de ontwikkeling in
beheersing van onderzoeksvaardigheden op de middellange termijn kan worden
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vastgesteld. Door wisselingen in samenstelling van klassen en door zittenblijven zijn bij de
tweede praktische opdracht een groot aantal nieuwe leerlingen betrokken geraakt.
Tabel 5.4. Aantallen leerlingen met geldige natoetsscores per praktische opdracht en per
onderzoeksstap, uitgesplitst naar conditie.

Controle conditie
Directe instructieconditie
Ondersteunende
instructieconditie
Combinatieconditie

1e
praktische
opdracht:
totaal
37
60

1e praktische opdracht:
geldige natoetsscore
Totaal Stap 1 Stap 2

2e praktische opdracht:
geldige natoetsscore
Totaal
Stap 1
Stap 2

22
33

2e
praktische
opdracht:
totaal
56
60

37
51

23
29

28
39

18
21

15
25

53

53

32

21

67

60

48

36

18

18

19

19

Uit Tabel 5.5 is af te leiden dat het totaal aantal leerlingen dat bij beide praktische
opdrachten geldige waarden heeft op alle variabelen die centraal staan in de probleemstelling beperkt is: iets meer dan de helft van het totaal aantal leerlingen per ronde heeft op al
die variabelen geldige waarden. Naar verhouding is er vooral weinig overlap tussen de
eerste en de tweede praktische opdracht bij docenten uit de controle conditie en de directe
instructieconditie. De beperkte overlap maakt het problematisch om de data met betrekking
tot de eerste en de tweede praktische opdracht samen in één analyse te betrekken.
Afgezien van docent 7 zijn de leerlingen vrij gelijkmatig gespreid over de docenten. Een
vergelijking van resultaten tussen docenten per ronde en per stap lijkt daarom niet
bezwaarlijk.
Tabel 5.5. Aantallen leerlingen met geldige waarden op alle centrale variabelen uit de
probleemstelling per praktische opdracht en per onderzoeksstap, uitgesplitst naar docent.
Docent

1e praktische
opdracht: stap
1

1e praktische
opdracht: stap
2

2e praktische
opdracht: stap
1

2e praktische
opdracht: stap
2

Overlap praktische
opdracht 1 en 2
Stap 1
Stap 2

1
3
4
5
6
7
8
9
10
Totaal

17
6
8
7
9
8
12
12
10
89

13
8
8
4
9

3
7
4
2
5
6
9
7
6
49

7
10
4
3
7
9
10
7
7
64

6
4
4
2
7

4
6
4
2
7

6
7
6
42

6
7
6
42

14
12
8
76
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5.2. De implementatie van begeleidingsgedrag: de verschillen tussen de condities
In deze paragraaf wordt onderzocht of de experimentele condities zijn geïmplementeerd
zoals bedoeld. Het begeleidingsgedrag van docenten moet tussen de condities voldoende
van elkaar verschillen om te kunnen nagaan hoe variatie in procesgerichte instructie
samenhangt met de beheersing van onderzoeksvaardigheden.
Om na te gaan in hoeverre de beoogde verschillen in begeleidingsgedrag zich hebben
voorgedaan, zijn de verschillen tussen de condities getoetst met behulp van univariate
variantie-analyse. De resultaten daarvan staan weergegeven in Tabel 5.2.1 in Bijlage
hoofdstuk 5. De p-waarden in deze tabel laten zien dat de condities op zeven van de acht
onafhankelijke variabelen significant van elkaar verschillen (alleen instructie met
betrekking tot het leren onderzoek doen voorafgaand aan de tweede opdracht niet).
Paarsgewijze contrastanalyse (met behulp van de Scheffé-toets) maakt echter duidelijk dat
niet alle beoogde verschillen tussen de condities gerealiseerd zijn (zie Tabel 5.2.2. in
Bijlage hoofdstuk 5).
In Figuur 5.2 wordt gevisualiseerd welke paarsgewijze verschillen zich voordoen. Door
deze figuur te vergelijken met Figuur 5.1 is een indicatie te verkrijgen van wat het verschil
is tussen de implementatie van de begeleidingsmodellen zoals beoogd en zoals bepaald (de
gerealiseerde mate van implementatie).
Bovenaan in beide figuren wordt de dimensie ‘begeleiding van de samenwerking’
weergegeven. Deze dimensie geeft weer in hoeverre leerlingen ondersteuning krijgen van
de docenten om te leren productief met elkaar samen te werken en de kwaliteit van de
samenwerking te verbeteren (zowel door instructie voorafgaand als ondersteuning op maat
tijdens de taakuitvoering). Op deze dimensie blijkt een deel van de beoogde verschillen
gerealiseerd te zijn. Bij de eerste praktische opdracht bleken docenten in de ondersteunende
instructieconditie leerlingen significant meer begeleid te hebben op de samenwerking dan
docenten in de overige condities. Onder die overige condities valt echter onbedoeld ook de
combinatieconditie. Bij de tweede praktische opdracht, waarin de ondersteunende
instructieconditie en de combinatieconditie behoren samen te vallen, is alleen nog sprake
van een significant verschil met de controle conditie. Dat wil zeggen dat docenten in de
(samengevoegde) ondersteunende instructieconditie de samenwerking meer begeleiden dan
in de controle conditie en dat er geen significant verschil is met de directe instructieconditie.
In de Figuren 5.1 en 5.2 wordt ook de structurering van het leren onderzoek doen
weergegeven. Dit concept is opgebouwd uit drie dimensies: ‘een sterke mate van
structurering tijdens taakuitvoering’ en ‘een zwakke mate van structurering tijdens
taakuitvoering’ en ‘instructie voorafgaand aan taakuitvoering’. ‘Sterk’ structurerende
begeleiding van leren onderzoek doen wil zeggen dat de docent begeleidingsstrategieën
gebruikt om leerlingen op ideeën te brengen voor de aanpak van een onderzoeksstap.
‘Zwak’ structurerende begeleiding van leren onderzoek doen wil zeggen dat de docent
begeleidingsstrategieën inzet die leerlingen ertoe aanzetten om zelf te bedenken hoe een
onderzoeksstap aan te pakken. In de figuren zijn deze twee dimensies tegen elkaar uitgezet.
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De relatieve positie van de condities op de derde dimensie (instructie voorafgaand aan de
taakuitvoering) wordt in de cellen van de figuren apart vermeld.
Net als bij de dimensie ‘begeleiding van de samenwerking’ kwamen op deze drie dimensies
de paarsgewijze verschillen tussen de condities ook slechts gedeeltelijk overeen met de
bedoelingen. Bij de eerste praktische opdracht was er geen verschil tussen de ondersteunende instructieconditie en directe instructieconditie, terwijl een sterkere mate van
structurering in de directe instructieconditie beoogd was. Ook de combinatieconditie zou
bij de eerste praktische opdracht in sterkere mate het leren onderzoek doen moeten
structureren dan de ondersteunende instructieconditie, maar het tegenovergestelde bleek het
geval: de (enige) docent in die conditie bood significant minder sterke structurering dan in
de ondersteunende instructieconditie en de andere condities, hoewel ze qua mate van
instructie vooraf niet voor de andere experimentele condities onderdeed. Het enige beoogde
verschil dat ten aanzien van structurering van het leren onderzoek doen gerealiseerd is bij
de eerste praktische opdracht, is dat docenten in de ondersteunende instructieconditie in
hogere mate zwakke structurering bieden en meer instructie vooraf geven dan in de
controle conditie.
Bij de tweede praktische opdracht is ten aanzien van de structurering van leren onderzoek
doen een groter deel van de beoogde verschillen gerealiseerd. Het verschil tussen de
ondersteunende instructieconditie en de controle conditie betreft nu niet alleen de zwakke
maar ook de sterke structurering van het leren onderzoek doen. Het verschil met instructie
vooraf is echter in dit geval net niet significant. Ook de mate van sterke structurering in de
directe instructieconditie is nu significant hoger dan in de controle conditie. Tussen de
experimentele condities onderling werden bij de tweede praktische opdracht geen
verschillen verwacht, behalve dat in de directe instructieconditie meer instructie vooraf
werd beoogd dan in de ondersteunende instructieconditie. Van een significant verschil was
echter in het laatste geval geen sprake.
In de figuren 5.1 en 5.2 komt ook tot uitdrukking dat een verschil in begeleidingsgedrag
werd beoogd tussen de eerste en tweede praktische opdracht. Dit vloeit voort uit de
hypothese over ‘fading’. Met ‘fading’ wordt een verschuiving van sterk structurerende naar
zwak structurerende begeleidingsstrategieën bedoeld van de eerste op de tweede praktische
opdracht. Het gaat dus niet om een afname van de frequentie waarmee procesgerichte
begeleidingsstrategieën worden ingezet. Of van ‘fading’ sprake was is onderzocht aan de
hand van verschilscores tussen de eerste en tweede praktische opdracht.
Met het blote oog is aan de hand van de gemiddelde verschilscores nagegaan of per
conditie sprake is van ‘fading’ (zie de tabellen 5.2.3 t/m 5.2.5 in Bijlage hoofdstuk 5). Dit
blijkt niet het geval te zijn. Er is weliswaar sprake van een lichte afname in sterke
structurering van het leren onderzoek doen bij de controle conditie en de directe
instructieconditie (variërend tussen de 0,20 en 0,30 op een vierpuntsschaal), maar dit gaat
niet gepaard met een betekenisvolle toename van zwakke structurering. Omgekeerd is er bij
de combinatieconditie sprake van een toename in zwakke structurering (van 0,25), maar
geen afname van sterke structurering. Onbedoeld is bij de drie experimentele condities ook
sprake van een lichte afname bij twee andere begeleidingsgedragvariabelen: de instructie in
relatie tot de samenwerking (afname variërend tussen de 0,13 en 0,33) en instructie vooraf
in relatie tot het leren onderzoek doen (afname variërend tussen de 0,16 en 0,44).
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Met behulp van univariate variantie-analyses is onderzocht in hoeverre deze verschilscores
significant varieerden per conditie (zie ook Bijlage hoofdstuk 5). Hieruit bleek dat de
condities alleen significant van elkaar verschilden ten aanzien van de sterke structurering
van het leren onderzoek doen. Significante paarsgewijze verschillen op deze variabele
werden overigens alleen gevonden tussen de controle conditie en directe instructieconditie
ten opzichte van de combinatieconditie. Dat komt omdat bij de eerste twee condities sprake
is van een afname van sterke structurering, terwijl bij de laatste juist sprake is van een
toename. De ondersteunende instructieconditie verschilde niet significant van de andere.
De conclusie luidt dat in geen enkele conditie sprake was van ‘fading’ zoals gedefinieerd.
Derhalve is de hypothese over de relatie tussen ‘fading’ en de beheersing van onderzoeksvaardigheden niet onderzoekbaar.
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Figuur 5.1. Verschillen in implementatie van de begeleidingsmodellen per conditie zoals
bedoeld.
Toelichting:
- De scheidingslijnen binnen de vier subfiguren geven globaal de beoogde verschillen tussen de condities
weer.
- Eén begeleidingscomponent is niet grafisch in de figuur opgenomen (‘mate van instructie vooraf met
betrekking tot het leren onderzoek doen’), omdat dat de figuur te complex zou maken. In de cellen wordt
met tekst aangegeven hoe de condities op deze begeleidingscomponent van elkaar verschillen.
Directe
instructie
Controle
Weinig

Ondersteunende
instructie
Combinatie

Begeleiding van
samenwerking eerste
praktische opdracht

Directe
instructie
Controle
Veel

Weinig

Ondersteunende
instructie

Begeleiding van
samenwerking tweede
praktische opdracht

Veel

Structurering van leren onderzoek doen bij eerste praktische opdracht:
Veel
Zwakke
structurering van
leren onderzoek
doen tijdens
taakuitvoering
Weinig

Controle

Weinig

Ondersteunende instructie
Combinatie & Directe
(meer instructie vooraf dan in instructie (meer instructie
‘controle’)
vooraf dan in ‘ondersteunende instructie’)

Sterke structurering van leren onderzoek doen tijdens
taakuitvoering

Veel

Structurering van leren onderzoek doen bij tweede praktische opdracht:
Veel
Zwakke
structurering van
leren onderzoek
doen tijdens
taakuitvoering
Weinig

Controle

Weinig

Alle experimentele condities
(‘directe instructie’ meer
instructie vooraf dan
‘ondersteunende instructie’)

Sterke structurering van leren onderzoek doen tijdens
taakuitvoering
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Figuur 5.2. Verschillen in implementatie van de begeleidingsmodellen per conditie zoals
bepaald.
Toelichting:
- De scheidingslijnen binnen de drie subfiguren geven de gevonden significante verschillen tussen de
condities weer en geven aan in welke richting dat verschil wijst (bijvoorbeeld: de gemiddelde score binnen
conditie x is groter dan binnen conditie y ten aanzien van as z).
- De subfiguren zijn illustratief bedoeld: de verhoudingen op de assen geven niet de gevonden verschillen in
gemiddelden en standaarddeviaties weer. Deze waarden zijn wel te vinden in Bijlage hoofdstuk 5.
- Eén begeleidingscomponent is niet grafisch in de figuur opgenomen (‘mate van instructie vooraf met
betrekking tot leren onderzoek doen’), omdat dat de figuur te complex zou maken. In de cellen wordt met
tekst aangegeven hoe de condities op deze begeleidingscomponent van elkaar verschillen.
Controle
OnderDirecte
steunende
instructie
instructie
Combinatie
Weinig

Begeleiding van
samenwerking eerste
praktische opdracht

Controle Ondersteunende
instructie

Veel

Weinig

Begeleiding van
samenwerking tweede
praktische opdracht

Veel

Structurering van leren onderzoek doen bij eerste praktische opdracht:
Veel
Zwakke
structurering van
leren onderzoek
doen tijdens
taakuitvoering

Ondersteunende instructie
(meer instructie vooraf dan
in ‘controle’)
Combinatie (meer Controle
instructie vooraf
dan in controle)

Weinig
Weinig

Sterke structurering van leren onderzoek doen tijdens
taakuitvoering

Veel

Structurering van leren onderzoek doen bij tweede praktische opdracht:
Veel
Zwakke
structurering van
leren onderzoek
doen tijdens
taakuitvoering

Ondersteunende instructie
Controle

Weinig
Weinig

Sterke structurering van leren onderzoek doen tijdens
taakuitvoering

Veel

= markeringslijn directe instructieconditie
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5.2.1. Conclusie en discussie: verschillen tussen condities op begeleidingsgedrag
De conclusie die uit de gehele paragraaf is te trekken is dat het problematisch is om aan de
hand van de condities de geformuleerde onderzoekshypothesen te toetsen omdat: a) niet
alle experimentele condities op alle begeleidingsvariabelen significant van de controle
conditie verschillen, want alleen de ondersteunende instructieconditie onderscheidt zich
consequent van de controle conditie zoals beoogd; b) de experimentele condities niet
geheel zijn geïmplementeerd zoals de bedoeling was. Er is weliswaar sprake van enige
variatie tussen de experimentele condities, maar niet alle condities verschillen significant
van elkaar en de gevonden verschillen zijn in het geval van de combinatieconditie
tegengesteld aan de verwachtingen.
Doordat de experimentele condities niet goed geïmplementeerd zijn, is begeleidingsgedrag
geen onafhankelijke variabele meer, omdat het in interactie met andere variabelen tot stand
kan zijn gekomen. Dat maakt het problematisch om gevonden verschillen in leerprestaties
tussen condities causaal te interpreteren. Dit gegeven samen met het feit dat de condities
ten aanzien van structurering van het leren onderzoek doen niet verschillen zoals beoogd,
maakt het vrijwel onmogelijk om de onderzoekshypothesen te toetsen.
Desalniettemin kunnen de wel aanwezige verschillen in begeleidingsgedrag tussen de
condities gerelateerd worden aan verschillen in leerprestaties. Het betreft dan echter geen
vergelijking van verschillen op theoretisch niveau, maar exploratieve interpretaties van
verschillen op meetniveau. De aanwezige verschillen in begeleidingsgedrag tussen
condities zijn als volgt te typeren. De ondersteunende instructieconditie verschilt bij beide
praktische opdrachten op alle dimensies van de controle conditie zoals beoogd. Beide
andere experimentele condities verschillen op de meeste dimensies niet van de controle
conditie zoals beoogd. De gerealiseerde verschillen tussen de experimentele condities
onderling zijn gering. Tussen de ondersteunende instructieconditie en de directe
instructieconditie is alleen sprake van een significant verschil in begeleiding van de
samenwerking bij de eerste praktische opdracht. In de volgende paragraaf zal empirisch
worden nagegaan of deze geringe verschillen tussen de condities samengaan met een
verschil in leerprestaties van de leerlingen.
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5.3. De ontwikkeling in de beheersing van onderzoeksvaardigheden: de verschillen
tussen de condities
In deze paragraaf wordt allereerst nagegaan in hoeverre er een toename is in de beheersing
van onderzoeksvaardigheden in iedere conditie afzonderlijk (de derde onderzoeksvraag).
Als sprake is van een toename bij één of meer condities is het zinvol om te onderzoeken of
er significante verschillen zijn in beheersing van onderzoeksvaardigheden tussen de
condities (zie paragraaf 5.3.2). Een verschil tussen de condities kan dan iets zeggen over de
effecten van begeleidingsgedrag op de beheersing van onderzoeksvaardigheden (het vierde
cluster van onderzoeksvragen).

5.3.1. De ontwikkeling in de beheersing onderzoeksvaardigheden per conditie
Om na te kunnen gaan of er sprake is van een toename in beheersing van onderzoeksvaardigheden wordt onderzocht welke verschillen zich voordoen tussen scores op voor- en
nametingen van de onderzoekstoets per conditie. Bij de onderzoekstoets worden twee
afhankelijke variabelen onderscheiden: stap 1 (hoofd- en deelvragen formuleren) en stap 2
(onderzoeksplan maken). De verschillen in toetsscores tussen meetmomenten zijn
onderzocht met T-toetsen voor paarsgewijze eenheden. Voor de eerste praktische opdracht
zijn de verschillen geanalyseerd tussen voortoets en natoets en tussen voortoets en followup toets (afgenomen ruim een half jaar na de natoets). Voor de tweede praktische opdracht
is alleen het verschil tussen voortoets en natoets geanalyseerd, omdat nadien geen followup toets is afgenomen. In de tabellen 5.6a t/m 5.6c staan de resultaten weergegeven.
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Tabel 5.6a. Uitkomsten T-toetsen voor paarsgewijze eenheden van vergelijking van scores
op de voortoets en de natoets bij de eerste praktische opdracht per onderzoeksstap per
conditie.
stap 1

controle

voortoets
natoets
directe
voortoets
instructie
natoets
ondersteunende voortoets
instructie
natoets
combinatie
voortoets
natoets
stap 2 controle
voortoets
natoets
directe
voortoets
instructie
natoets
ondersteunende voortoets
instructie
natoets
combinatie
voortoets
natoets
‘*’ indien p<0,05

n
22
22
29
29
31
31
19
19
21
21
32
32
21
21
19
19

m
1,82
1,91
1,76
1,97
1,84
1,85
1,95
1,98
1,53
1,56
1,54
1,50
1,39
1,50
1,66
1,50

sd
0,368
0,465
0,461
0,376
0,349
0,398
0,401
0,370
0,235
0,313
0,281
0,267
0,216
0,286
0,364
0,252

corr
0,464

df
21

t
0,96

p
0,350

0,344

28

2,38

0,024*

-0,142

30

0,07

0,946

0,211

18

0,20

0,842

0,468

20

0,43

0,670

0,286

31

-0,73

0,472

-0,048

20

1,33

0,200

-0,136

19

-1,41

0,175

Tabel 5.6b. Uitkomsten T-toetsen voor paarsgewijze eenheden van vergelijking van scores
op de voortoets en de follow-up toets bij de eerste praktische opdracht per onderzoeksstap
per conditie.
stap 1

stap 2

controle

voortoets
follow-up toets
directe
voortoets
instructie
follow-up toets
ondersteunende voortoets
instructie
follow-up toets
combinatie
voortoets
follow-up toets
controle
voortoets
follow-up toets
directe
voortoets
instructie
follow-up toets
ondersteunende voortoets
instructie
follow-up toets
combinatie
voortoets
follow-up toets

n
16
16
22
22
27
27
14
14
14
14
22
22
23
23
15
15

m
1,87
1,96
1,77
1,92
1,83
1,79
1,99
2,26
1,57
1,65
1,52
1,55
1,45
1,59
1,61
1,85
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sd
0,328
0,460
0,501
0,538
0,357
0,400
0,401
0,321
0,267
0,335
0,303
0,300
0,281
0,297
0,360
0,315

corr
0,585

df
15

t
0,982

p
0,342

0,335

21

1,17

0,254

0,153

26

-0,377

0,709

-0,155

13

1,811

0,093

0,284

13

0,80

0,440

0,282

21

0,42

0,680

0,361

22

2,02

0,055

0,096

14

2,03

0,062
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Tabel 5.6c. Uitkomsten T-toetsen voor paarsgewijze eenheden van vergelijking van scores
op de voortoets en de natoets bij de tweede praktische opdracht per onderzoeksstap per
conditie.
stap 1

stap 2

controle

voortoets
natoets
directe
voortoets
instructie
natoets
ondersteunende voortoets
instructie
natoets
controle
voortoets
natoets
directe
voortoets
instructie
natoets
ondersteunende voortoets
instructie
natoets

n
18
18
20
20
35
35
15
15
22
22
36
36

m
1,99
1,79
1,85
1,86
1,94
1,86
1,59
1,53
1,55
1,59
1,72
1,59

sd
0,482
0,577
0,517
0,507
0,449
0,456
0,330
0,253
0,301
0,314
0,334
0,315

corr
0,243

df
17

t
-1,29

p
0,213

0,376

19

0,08

0,939

0,393

34

-1,040

0,306

0,339

14

-0,648

0,527

0,511

21

0,56

0,581

0,235

35

-1,94

0,060

Uit de tabellen 5.6a t/m 5.6c kunnen verschillende conclusies getrokken worden. In de
eerste plaats blijkt dat slechts bij enkele condities en bij enkele vergelijkingen van
meetmomenten sprake is van statistisch significante verschillen. Slechts bij vier van de in
totaal 22 analyses is er sprake van een significant verschil. Deze hebben allemaal
betrekking op de eerste praktische opdracht. Het meest overtuigende significante verschil
doet zich voor bij de vergelijking van voortoets en natoetsscores van de leerlingen in de
directe instructieconditie (significant bij p<0,05). De overige gevonden verschillen zijn
alleen significant bij p<0,10 en hebben betrekking op het verschil tussen de voortoets en de
follow-up toets. Afgezien van de controle conditie doet zich bij alle condities ten minste
één keer een significant verschil voor. Ten tweede valt op dat de gevonden verschillen in
gemiddelden klein zijn: variërend tussen de 0,15 en 0,25 op een 3-puntsschaal.

5.3.2. Verschillen in beheersing onderzoeksvaardigheden tussen de condities
Onderzocht is of de leerlingscores tussen de condities verschillen. Naast de onderzoekstoets worden nog twee andere typen leerlingscores meegenomen in de analyses (vanaf nu
criteriumvariabelen genoemd): de kwaliteit van de samenwerking in de subgroepjes en de
docentbeoordeling van de praktische opdrachten. De vaardigheid ‘onderzoeksplan maken’
(stap 2) is bij de docentbeoordeling nog verder opgesplitst in 2a) onderzoeksopzet maken
en 2b) evalueren en bijstellen onderzoeksontwerp.
Deze leerlingscores zijn als afhankelijke variabelen in enkelvoudige variantie-analyses
meegenomen. Bij de analyses met de onderzoekstoets als afhankelijke variabele is de aan
de praktische opdracht voorafgaande toets als covariaat meegenomen, zodat gecorrigeerd
wordt voor een eventueel verschil op de voortoets. Bij vergelijking van de uitkomsten per
criteriumvariabele moet rekening gehouden worden met het feit dat slechts een deel van de
leerlingen gemeenschappelijk is (zie paragraaf 5.1).
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In de tabellen 5.7a en 5.7b staan de uitkomsten van de variantie-analyses samengevat. Op
vrijwel geen enkele criteriumvariabele verschillen de condities significant van elkaar: de Fwaarde benadert vrijwel nergens de kritische grens. Dat betekent dat de factor conditie
bijna geen variantie kan verklaren in de prestaties van leerlingen. De enige gunstige
uitzondering hierop worden gevormd door de docentbeoordeling van de tweede praktische
opdracht van stap 1 (onderzoeksvragen formuleren) en de scores op de follow-up toets van
de eerste praktische opdracht.
Wat de docentbeoordeling betreft: uit Tabel 5.8 blijkt dat hoewel er een overall significant
verschil is, het aantal significante paarsgewijze contrasten beperkt is. Alleen het verschil
tussen de directe instructieconditie ten opzichte van de overige condities is significant:
leerlingen in de directe instructieconditie krijgen een lagere beoordeling dan in de overige
condities. Dat de beoordeling van stap 1 bij de praktische opdracht niet significant verschilt
tussen condities zou wellicht te maken kunnen hebben met het beperkte aantal leerlingen
waarvan de beoordelingsgegevens over de eerste praktische opdracht bekend waren.
Uit de analyses met de follow-up toets als criteriumvariabele komt een ander beeld naar
voren. Deze analyses zijn uitgevoerd met de voortoets eerste praktische opdracht als
covariaat en de voortoets tweede praktische opdracht als afhankelijke variabele. Uit die
analyses bleek dat de F-waarde van de voortoetsscore en de factor ‘conditie’ significant is
zowel bij stap 1 als stap 2. Bij vergelijking met het blote oog van de voor de voortoetsscore
gecorrigeerde gemiddelden wordt zichtbaar dat de combinatieconditie in beide gevallen een
hogere score heeft dan de andere condities. Om na te gaan of deze verschillen significant
zijn, zijn opnieuw twee variantie-analyses uitgevoerd, maar nu zonder covariaat, om
paarsgewijze contrastanalyses met de Scheffé-toets mogelijk te maken. Gezien het geringe
verschil tussen de gewone gemiddelden per conditie en de voor de voortoetsscore
gecorrigeerde gemiddelden leek het verantwoord om zonder covariaat een contrast-analyse
uit te voeren. Ook in deze analyses bleek de F-waarde van de factor conditie zowel bij stap
1 als bij stap 2 significant. Uit de contrastanalyses zoals weergegeven in Tabel 5.8 bleek
dat op stap 1 leerlingen in de combinatieconditie significant hoger scoorden dan in de
ondersteunende instructieconditie, terwijl op stap 2 leerlingen in de combinatieconditie
significant hoger scoorden dan in de directe instructieconditie.
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Tabel 5.7a. Verschillen tussen de condities op scores op de onderzoekstoets.
Conditie
Controle
Directe
instructie
Onderst.
instructie
Combinatie
Totaal
p.o.1 natoets
Controle
stap 2: maken
Directe
onderzoeksplan instructie
Onderst.
instructie
Combinatie
Totaal
p.o.1 follow-up Controle
toets stap 1:
Directe
hoofd- en
instructie
deelvragen
Onderst.
formuleren
instructie
Combinatie
Totaal
p.o.1 follow-up Controle
toets stap 2:
Directe
maken
instructie
onderzoeksplan Onderst.
instructie
Combinatie
Totaal
p.o.2 natoets
Controle
stap 1: hoofdDirecte
en deelvragen
instructie
formuleren
Onderst.
instructie
Totaal
p.o.2 natoets
Controle
stap 2: maken
Directe
onderzoeksplan instructie
Onderst.
instructie
Totaal
*=significant bij p<0,05
p.o.1 natoets
stap 1: hoofden deelvragen
formuleren

n
22
29

m
1,911
1,972

sd
0,465
0,376

31

1,850

0,398

19
101
21
32

1,977
1,922
1,559
1,495

0,370
0,400
0,313
0,267

21

1,498

0,286

19
93
16
22

1,504
1,512
1,965
1,915

0,252
0,276
0,460
0,538

27

1,791

0,400

14
79
14
22

2,262
1,944
1,649
1,549

0,321
0,465
0,335
0,300

23

1,590

0,297

15
74
18
20

1,850
1,641
1,7945
1,8584

0,315
0,322
0,5772 Hoofdeffect:
0,5068 conditie

35
73
15
22
36
73

df
3

F
0,674

p
0,570

1

4,562

0,035*

97
3

0,308

0,820

1

2,167

0,145

89
3

2,908

0,040*

1

5,404

0,023*

75
3

2,615

0,058

1

4,889

0,030*

70
2

0,297

0,744

1,8552 0,4562 Covariaat:
voortoets
1,8411 0,4954
1,5282 0,2529 Hoofdeffect:
1,5903 0,3143 conditie

1

9,271

0,003*

70
2

0,337

0,715

1,5875 0,3148 Covariaat:
voortoets
1,5762 0,3000

1

8,505

0,005*
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Tabel 5.7b. Verschillen tussen de condities op kwaliteit samenwerking en de docentbeoordelingen van de praktische opdrachten. 7
praktische opdracht 1:
kwaliteit samenwerking

praktische opdracht 1:
docentbeoordeling stap 1:
hoofd- en deelvragen

praktische opdracht 1:
docentbeoordeling stap 2a:
onderzoeksopzet

praktische opdracht 1:
docentbeoordeling stap 2b:
bijstelling onderzoeksontwerp
praktische opdracht 2:
kwaliteit samenwerking

praktische opdracht 2:
docentbeoordeling stap 1:
hoofd- en deelvragen
praktische opdracht 2:
docentbeoordeling stap 2a:
onderzoeksopzet
praktische opdracht 2:
docentbeoordeling stap 2b:
bijstelling onderzoeksontwerp
*=significant bij p<0,05

7

Conditie
Controle
Directe instructie
Onderst. instr.
Combinatie
Totaal
Controle
Directe instructie
Onderst. instr.
Combinatie
Totaal
Controle
Directe instructie
Onderst. instr.
Combinatie
Totaal
Controle
Directe instructie
Onderst. instr.
Combinatie
Totaal
Controle
Directe instructie
Onderst. instr.
Totaal
Controle
Directe instructie
Onderst. instr.
Totaal
Controle
Directe instructie
Onderst. instr.
Totaal
Controle
Directe instructie
Onderst. instr.
Totaal

n
30
39
37
11
117
14
4
13
7
38
14
4
13
7
38
13
4
13
7
37
36
51
52
139
17
13
23
53
17
13
22
52
17
13
23
53

m
2,109
2,093
2,169
2,147
2,126
2,588
2,900
2,569
2,828
2,657
1,857
2,000
2,076
2,428
2,052
2,692
3,000
2,384
2,714
2,621
2,1043
2,1486
2,0738
2,1091
2,6235
2,1462
2,7043
2,5415
2,0000
2,1154
1,7727
1,9327
2,5294
2,9231
2,6087
2,6604

sd
0,416
0,342
0,366
0,268
0,361
0,426
0,200
0,381
0,214
0,372
0,949
0,817
0,862
0,534
0,837
0,480
0,000
0,870
0,489
0,639
0,3239
0,3796
0,3118
0,3403
0,4994
0,6333
0,4039
0,5397
0,9354
0,4160
0,8691
0,8046
0,7998
0,2774
0,7223
0,6778

df
(3, 113)

F
0,306

p
0,821

(3, 34)

1,545

0,221

(3, 34)

0,718

0,548

(3, 33)

1,183

0,331

(2, 136)

0,624

0,537

(2, 50)

5,560

0,007*

(2, 49)

0,824

0,445

(2, 50)

1,381

0,261

Bij de beoordeling van de praktische opdrachten zijn de data geaggregeerd op subgroepniveau.
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Tabel 5.8. Uitkomsten paarsgewijze contrastanalyses met de Scheffé-toets.
Verschillen tussen condities op scores op follow-up
toets praktische opdracht 1 stap 1

n

Ondersteunende instructieconditie
Directe instructieconditie
Controle conditie
Combinatieconditie
p-waarde

27
22
18
14

Verschillen tussen condities op scores op follow-up
toets praktische opdracht 1 stap 2

n

Directe instructieconditie
Ondersteunende instructieconditie
Controle conditie
Combinatieconditie
p-waarde

24
26
17
16

Verschillen tussen condities op scores op beoordeling
tweede praktische opdracht stap 1

n

Directe instructieconditie
Controle conditie
Ondersteunende instructieconditie
p-waarde

13
17
23

Subsetindeling bij alpha = 0,05
(Harmonic mean sample size = 19,095)
1
2
1,7913
1,9152
1,9152
1,9944
1,9944
2,2619
0,585
0,137
Subsetindeling bij alpha = 0,05
(Harmonic mean sample size = 19,352)
1
2
1,5422
1,5979
1,5979
1,6069
1,6069
1,8594
0,927
0,065
Subsetindeling bij alpha = 0,05
(Harmonic mean sample size = 16,739)
1
2
2,1462
2,6235
2,7043
1,000
0,896

5.3.3. Conclusie en discussie: verschillen tussen de condities
Uit de analyse van de leerlingscores per conditie blijkt dat in de meeste gevallen geen
sprake is van een toename in leerlingscores (ten opzichte van de voortoetsscore). Ook doen
zich vrijwel geen significante verschillen in leerlingscores voor tussen de condities, noch
op de nametingen met de onderzoekstoets noch op de kwaliteit van de samenwerking en de
docentbeoordeling van de praktische opdrachten. In samenhang met de bevinding in de
vorige paragraaf dat tussen de condities zich slechts kleine verschillen in begeleidingsgedrag hebben voorgedaan, zou daaruit de conclusie kunnen worden getrokken dat de
implementatie van de condities te gering is om daarmee verschillen in leerlingscores te
bewerkstelligen.
De resultaten uit de paragrafen 5.2 en 5.3 zijn echter niet op alle punten met elkaar in
overeenstemming. In paragraaf 5.2 werd geconcludeerd dat de ondersteunende instructieconditie qua begeleidingsgedrag de best geïmplementeerde conditie was en de combinatieconditie de slechtste. Opmerkelijk is nu dat de patronen in de leerlingscores eerder het
omgekeerde suggereren. De ondersteunende instructieconditie verschilde qua begeleidingsgedrag op vrijwel alle dimensies significant van de controle conditie zoals beoogd.
Ten aanzien van de leerlingscores doet zich daarentegen geen enkel significant verschil met
de controle conditie voor.
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In tegenstelling tot de ondersteunende instructieconditie was bij de combinatieconditie bij
meer dan één analyse sprake van een toename in leerlingscores. Ook scoorden leerlingen in
de combinatieconditie bij meer dan één analyse significant hoger dan in de andere
condities. Omdat de (enige) docent in de combinatieconditie laag scoorde op vrijwel alle
dimensies van begeleidingsgedrag dringt zich de vraag op waardoor leerlingen hier beter
presteerden. Het succes van deze leerlingen kan immers niet puur aan de begeleiding
worden toegeschreven.
Er zijn drie mogelijke verklaringen voor het verschil tussen de combinatiecondities en de
andere condities. Ten eerste kan het verschil te maken hebben met de reformpedagogische
grondslag van de school waar deze leerlingen zitten: op deze school zijn leerlingen gewend
aan zelfstandig werken en leren. Wellicht kunnen deze leerlingen daarom ook met relatief
weinig structurering tot goede prestaties komen. Ten tweede oordelen leerlingen in de
combinatieconditie significant positiever over de kwaliteit van de eerste praktische
opdracht dan leerlingen in andere condities (het verschil loopt uiteen van 0,35 tot 0,65 op
een vierpuntsschaal), hetgeen kan leiden tot meer inzet en mogelijk tot betere prestaties.
Ten derde hebben alle leerlingen in de combinatieconditie de volledige onderzoekstoets
gemaakt (zowel stap 1 als stap 2), terwijl in de andere condities dit slechts een fractie was
van het totaal aantal leerlingen. Leerlingen die de volledige versie maken van de
onderzoekstoets blijken op de follow-up toets significant beter te presteren dan leerlingen
die slechts één van beide toetsdelen maken (ongeveer 0,20 op een driepuntsschaal) (zie
paragraaf 4.3.1.5). Dit zou daarom ook het verschil in prestaties tussen de combinatieconditie en de overige condities kunnen verklaren.
Omdat de implementatie van de begeleidingsmodellen niet voldoende gelukt is, is het beter
om op een andere manier te proberen de leerlingscores te verklaren – een manier die meer
recht doet aan de aanwezige variantie in begeleidingsgedrag. Eén manier is het gebruiken
van individuele verschillen tussen docenten. Dit kan door bij univariate variantie-analyse
de docent (= klas) als eenheid te nemen in plaats van condities als eenheid. Zonder een
theoretisch onderbouwde typering van docenten (zoals een indeling in condities) is een
vergelijking van individuele docenten echter niet zo zinvol, omdat niet duidelijk is waaraan
eventuele verschillen moeten worden toegeschreven. Bovendien kan bij een vergelijking
van individuele docenten in mindere mate voor storende variabelen op docentniveau
gecorrigeerd worden. Aan dit laatste bezwaar is tegemoet te komen als docenten in
alternatieve clusters zouden worden ondergebracht. Uit een paarsgewijze contrastanalyse
op verschillen in zowel begeleidingsgedrag als leerlingscores (met behulp van de Scheffetoets) blijkt echter dat geen clusters van docenten te onderscheiden zijn.
Een alternatief voor het vergelijken van condities is de onafhankelijke variabelen als
kwantitatieve variabelen mee te nemen in een regressie-analytisch design. Begeleidingsgedrag is als kwantitatieve variabele te behandelen omdat deze op interval meetniveau is
gemeten (als de mate waarin bepaald gedrag zich voordeed). Docenten worden dan ten
behoeve van de analyses achteraf ingeschaald op de relevante dimensies van begeleidingsgedrag. De verschillen tussen docenten qua positie op deze dimensies kunnen vervolgens
gerelateerd worden aan verschillen in gemiddelde scores van leerlingen. Een dergelijk
regressie-analytisch design heeft ook als voordeel dat rekening wordt gehouden met de
verschillen tussen groepjes leerlingen die door één en dezelfde docent zijn begeleid. Per
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groepje leerlingen kan de docent dan immers verschillend worden ingeschaald op de
dimensies van begeleidingsgedrag.
Om de relatie tussen deze kwantitatieve variabelen en de beheersing van onderzoeksvaardigheden te onderzoeken is gebruik gemaakt van multilevel analyse. Op de keuze van deze
analysemethode wordt in paragraaf 5.5 nader ingegaan. Ter ondersteuning van de
interpretatie van de mogelijke samenhang tussen begeleidingsgedrag en leerlingscores,
wordt eerst in paragraaf 5.4 nagegaan of over alle docenten heen sprake is van een toename
in scores van voormetingen op nametingen.
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5.4. De ontwikkeling in de beheersing van onderzoeksvaardigheden bij alle leerlingen
samen
Voordat in de volgende paragraaf de samenhang tussen begeleidingsgedrag en onderzoeksvaardigheden onderzocht wordt, wordt eerst nagegaan in hoeverre sprake is van een
toename in de beheersing van onderzoeksvaardigheden over alle leerlingen samen. De
prestaties van leerlingen op de vier opeenvolgende onderzoekstoetsen zijn paarsgewijs
vergeleken. In het licht van de vraagstelling is vooral de ontwikkeling per praktische
opdracht van voortoetsen op natoetsen van belang. Daarnaast zijn ook de docentbeoordelingen van de twee opeenvolgende praktische opdrachten met elkaar vergeleken. Deze
komen hieronder als eerste aan bod.
Per vergelijking is gekeken naar het verschil in gemiddelde. Met T-toetsen voor
paarsgewijze eenheden is nagegaan of deze verschillen significant zijn. Daarbij is ook
gekeken naar de correlaties, om een indicatie te krijgen van eventuele veranderingen in de
rangorde van leerlingen door de tijd heen.

5.4.1. Ontwikkeling in leerlingscores op docentbeoordeling praktische opdrachten
Bij de docentbeoordelingen zijn op geen van de drie te onderscheiden onderzoeksstappen
significante verschillen tussen de twee meetmomenten gevonden (zie Tabel 5.9a). Ook
blijkt uit Tabel 5.9a dat de correlaties tussen beide meetmomenten licht negatief zijn. Dat
zou betekenen dat een leerling met een relatief hoge score op de ene opdracht relatief laag
kan scoren op de andere opdracht (of andersom). Echter, deze correlaties geven mogelijk
een licht vertekend beeld omdat beide meetmomenten moeilijk met elkaar te vergelijken
zijn. Dat komt doordat de leerlingen bij iedere opdracht in een ander groepje werkten en
alleen het groepsproduct werd beoordeeld. De samenhang is berekend door de groepsscores
te desaggregeren naar individueel niveau, waardoor de variatie in scores in de groepjes
waar een leerling deel van uitmaakt aan de leerling zelf worden toegeschreven. Evengoed
kunnen de correlaties geïnterpreteerd worden als een aanwijzing dat er geen hoge positieve
samenhang is tussen de groepsbeoordelingen van beide opdrachten.
De vermoedelijk lage samenhang in scores versterkt de indruk geuit in paragraaf 4.4 dat de
betrouwbaarheid en daarmee mogelijk ook de validiteit van de docentbeoordeling laag is.
Bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen zullen daarom de docentbeoordelingen van
de praktische opdrachten buiten beschouwing worden gelaten.

5.4.2. Ontwikkeling in leerlingscores op onderzoekstoetsen
De verschillen in scores op onderzoekstoetsen staan weergegeven in Tabel 5.9b. Uit de
vergelijking van gemiddelden blijkt dat de verschillen tussen de meetmomenten in de
meeste gevallen niet significant zijn. Bij p<0,05 zijn alleen significante verschillen ten
aanzien van stap 2: de voortoetsscore van de tweede praktische opdracht is significant
hoger dan de voortoets- en de natoetsscore van de eerste ronde. Wanneer p<0,10 dan wordt
ook een aantal verschillen zichtbaar bij stap 1. Ook hier is de voortoetsscore van de tweede
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praktische opdracht hoger dan de voortoetsscore van de eerste ronde. Bij stap 1 blijkt ook
de natoets van de eerste ronde beter te worden gemaakt dan de voortoets. De natoetsscore
van de tweede praktische opdracht pakt echter juist lager uit dan de natoetsscore in de
eerste ronde.
Wanneer sprake is van een (significante) toename of afname is dat zowel bij stap 1 als 2 in
de orde van grootte van 0,1 schaalpunt op een 3-puntsschaal. Dat de verschillen bij stap 1
niet significant zijn bij p<0,05 zou te maken kunnen hebben met een verschil in groottes
van de standaarddeviaties. Deze zijn bij stap 2 in alle gevallen minstens 1/4 kleiner dan die
bij stap 1.
Tabel 5.9a. Uitkomsten van T-toetsen voor paarsgewijze eenheden van docentbeoordelingen praktische opdrachten.
Stap 1: hoofd- en
deelvragen formuleren
Stap 2a: onderzoeksopzet
maken
Stap 2b: onderzoeksontwerp bijstellen

p.o.1
p.o. 2
p.o. 1
p.o. 2
p.o. 1
p.o. 2

n
85
85
85
85
82
82

m
2,64
2,69
2,16
2,00
2,63
2,73

sd
0,420
0,432
0,843
0,873
0,600
0,545

corr
-0,210*

t
0,644

df
84

p
0,514

-0,162*

-1,161 84

0,249

0,036

1,111

0,270

81

*=significant bij p<0,05

Een vraag die niet met bovenstaande analyses is te beantwoorden is in hoeverre leerlingen
erin slagen om tot een verbetering van scores op de onderzoekstoetsen te komen. De
correlaties tussen twee meetmomenten kunnen daarbij een indicatie geven van veranderingen in de ordening van leerlingen per meetmoment. Bij vrijwel alle vergelijkingen van
meetmomenten was sprake van een significante en gematigd positieve correlatie (tussen de
0,20 en 0,40) (zie Tabel 5.9b). Dat betekent dat de rangorde van leerlingen per meetmoment enigszins overeenkomt. Een aanzienlijk deel van de leerlingen zal bij het tweede
meetmoment ten opzichte van de andere leerlingen ongeveer even hoog of laag scoren.
Vanwege het feit dat bij één docent bij de eerste praktische opdracht data met betrekking
tot het begeleidingsgedrag ontbreken zijn de bovengenoemde verschilanalyses nog een keer
herhaald na weglating van deze docent. Uit die analyses blijkt dat de gevonden verschillen
met betrekking tot stap 2 stand houden, maar dat de verschillen die betrekking hebben op
stap 1 nu niet langer significant zijn.
Dat een deel van de verschillen niet meer significant is na weglating van deze docent kan
een probleem vormen voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen van het vierde
cluster over de relatie tussen de begeleiding en de beheersing van onderzoeksvaardigheden.
In deze onderzoeksvragen wordt immers de relatie geproblematiseerd tussen begeleiding en
een toename in de beheersing van onderzoeksvaardigheden. In Hoofdstuk 6 zal uitvoeriger
op deze kwestie worden ingegaan. In deze paragraaf kan worden volstaan met het
beantwoorden van de onderzoeksvraag over de ontwikkeling in de beheersing van
onderzoeksvaardigheden. Voor de beantwoording daarvan is het niet nodig rekening te
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houden met ontbrekende data met betrekking tot het begeleidingsgedrag van de eerder
genoemde docent.
Tabel 5.9b. Uitkomsten van T-toetsen voor paarsgewijze eenheden van scores op de
onderzoekstoetsen (1 t/m 4).
Stap 1: hoofd- en
deelvragen formuleren
Stap 2: onderzoeksplan
maken
Stap 1: hoofd- en
deelvragen formuleren
Stap 2: onderzoeksplan
maken
Stap 1: hoofd- en
deelvragen formuleren
Stap 2: onderzoeksplan
maken
Stap 1: hoofd- en
deelvragen formuleren
Stap 2: onderzoeksplan
maken
Stap 1: hoofd- en
deelvragen formuleren
Stap 2: onderzoeksplan
maken
Stap 1: hoofd- en
deelvragen formuleren
Stap 2: onderzoeksplan
maken
*=significant bij p<0,05

Toets 1
Toets 2
Toets 1
Toets 2
Toets 3
Toets 4
Toets 3
Toets 4
Toets 1
Toets 3
Toets 1
Toets 3
Toets 1
Toets 4
Toets 1
Toets 4
Toets 2
Toets 3
Toets 2
Toets 3
Toets 2
Toets 4
Toets 2
Toets 4

n
101
101
93
93
73
73
73
73
79
79
74
74
73
73
68
68
79
79
72
72
73
73
67
67

m
1,83
1,92
1,53
1,51
1,93
1,84
1,64
1,58
1,85
1,94
1,53
1,64
1,86
1,84
1,52
1,56
1,96
1,93
1,54
1,64
1,94
1,82
1,52
1,55

sd
0,400
0,402
0,287
0,278
0,473
0,495
0,328
0,300
0,405
0,465
0,302
0,322
0,406
0,478
0,298
0,300
0,400
0,460
0,276
0,322
0,412
0,483
0,277
0,295

corr
0,208 *

t
1,752

df
100

0,150

-0,405 92

0,686

0,337*

-1,357 72

0,179

0,327*

-1,516 72

0,134

0,294*

1,643

78

0,104

0,290*

2,644

73

0,010*

-0,012

-0,219 72

0,827

0,236*

0,796

67

0,429

0,312*

-0,529 78

0,598

0,400*

2,614

0,011*

0,187

-1,690 72

0,095

0,259*

0,686

0,495

71

66

p
0,083

5.4.3. Conclusie
Er lijken zich door de tijd heen weinig veranderingen voor te doen in de mate van
beheersing van onderzoeksvaardigheden. De verschillen in gemiddelden op de scores op de
onderzoekstoets staan grafisch weergegeven in Figuur 5.3. De docentbeoordeling op de
twee praktische opdrachten is hier achterwege gelaten omdat de betrouwbaarheid van deze
manier van meten van onderzoeksvaardigheden te gering wordt geacht om waarde aan de
leerlingscores op dit instrument te hechten.
De met boogjes verbonden punten in Figuur 5.3 geven weer welke paarsgewijze
vergelijking van scores op de onderzoekstoets een significant verschil opleverde. De
grootte van het verschil ligt in die gevallen in de orde van 0,1 punt op een 3-puntsschaal.
Hoewel bij vier van twaalf vergelijkingen van meetmomenten met de onderzoekstoets
enige vooruitgang zichtbaar is op één van beide onderzoeksstappen, is over alle
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meetmomenten heen geen sprake van een toename in de beheersing van onderzoeksvaardigheden.
Dat bij een vergelijking van de voortoets met de natoets per praktische opdracht in de
meeste gevallen geen sprake is van een significant verschil kan een probleem vormen voor
het beantwoorden van de onderzoeksvragen over de relatie tussen de begeleiding en de
beheersing van onderzoeksvaardigheden. In deze onderzoeksvragen wordt immers de
relatie geproblematiseerd tussen begeleiding en een toename in de beheersing van
onderzoeksvaardigheden. Uit Figuur 5.3 is af te leiden dat er alleen consequent sprake is
van leerwinst ten opzichte van voorafgaande metingen bij het derde meetmoment ten
opzichte van het eerste meetmoment. Dit derde meetmoment is zowel de voormeting voor
de tweede praktische opdracht als de follow-up meting voor de eerste praktische opdracht.
In dit verband is het van belang om te vermelden dat grote twijfels bestaan over
betrouwbaarheid en daarmee mogelijk ook de validiteit van de natoetsen. In het volgende
hoofdstuk (paragraaf 6.2.3) wordt op basis van gesprekken met docenten en schriftelijke
antwoorden van leerlingen op open vragen geconcludeerd dat leerlingen zich bij de
natoetsen minder hebben ingezet dan bij de voortoetsen. Daardoor geven de natoetsscores
waarschijnlijk een vertroebeld beeld van de beheersing van onderzoeksvaardigheden. Om
die reden wordt in verdere analyses alleen de follow-up toets (de tweede voortoets) als
criteriumvariabele gebruikt. Dat betekent dat de samenhang tussen begeleiding en
beheersing van onderzoeksvaardigheden alleen zal worden onderzocht in relatie tot de
eerste praktische opdracht.
Figuur 5.3. Globale indicatie van verschillen tussen gemiddelde score op de onderzoekstoets per meetmoment, waarbij de boogjes duiden op een significant verschil, zoals
weergegeven in Tabel 5.9b.

Toets 1

Toets 2

Toets 3

Toets 4

Stap 1: hoofd- en deelvragen formuleren (boogjes
geven significante paarsgewijze verschillen weer bij
p<0,10)

Toets 1

Toets 2

Toets 3

Toets 4

Stap 2: onderzoeksplan maken (boogjes geven
significante paarsgewijze verschillen weer bij p<0,05)
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5.5. De relatie tussen onderzoeksvaardigheden en begeleidingsgedrag (als kwantitatieve variabele)
De conclusie in paragraaf 5.3 was dat de begeleidingsmodellen binnen de experimentele
condities in onvoldoende mate geïmplementeerd zijn om na te kunnen gaan welke
verschillen in begeleidingsgedrag samenhangen met de leerlingscores. Dat brengt de
beantwoording van het vierde cluster van onderzoeksvragen in gevaar. Om toch na te
kunnen gaan in hoeverre begeleidingsgedrag samenhangt met leerlingscores is ervoor
gekozen begeleidingsgedrag als kwantitatieve variabele mee te nemen in een regressieanalytisch design. Dat wil zeggen dat op alle relevante dimensies van begeleidingsgedrag
iedere docent achteraf ingeschaald wordt op een vierpuntsschaal. Hierdoor is begeleidingsgedrag geen variabele meer op nominaal meetniveau, maar een variabele op interval
meetniveau.
Als analysemethode is multilevel analyse gebruikt. Niet alleen vanwege het feit dat
gewerkt kan worden met kwantitatieve predictoren (zoals ook in andere vormen van
regressie analyse), maar ook omdat rekening kan worden gehouden met verschillende
niveaus van de predictoren. In de analyses is uitgegaan van twee niveaus: het niveau van
subgroepjes van leerlingen en een gecombineerd klas/docent/school-niveau. Deze laatste
drie vallen samen omdat in vrijwel alle gevallen per school slechts één klas van één docent
betrokken was. Individuele leerlingen worden niet als apart niveau onderscheiden om de
volgende redenen. Redenerend vanuit de vraagstelling is het individuele niveau niet
belangrijk. Omdat de begeleiding was afgestemd op subgroepjes, is alleen de samenhang
tussen de begeleiding en leerlingscores voor ieder groepje als geheel van belang.
Bovendien is uit exploratieve multilevel analyses met drie niveaus gebleken dat op het
niveau van leerlingen zo goed als geen variantie te verklaren is: leerlingen binnen een
subgroepje verschillen nauwelijks van elkaar qua scores op de onderzoekstoets en op de
samenwerkingsschaal. Dit geringe verschil zou te maken kunnen hebben met de mate van
samenhang in individuele percepties van begeleidingsgedrag binnen de groepjes (zie
paragraaf 4.3.4.5). Het geringe verschil betekent in ieder geval dat er geen methodologisch
bezwaar is tegen het aggregeren van individuele scores naar het subgroepniveau.
Voordat de uitkomsten van de multilevel analyses worden beschreven, wordt eerst op de
daaraan voorafgaande analysestappen ingegaan. Allereerst wordt ingegaan op de wijze
waarop variabelen voor de multilevel analyses geselecteerd zijn. Daarna wordt de
procedure beschreven die gevolgd is bij het uitvoeren van de multilevel analyses. Tot slot
wordt nagegaan of aan de voorwaarden voldaan is om met behulp van multilevel analyses
de hypothese over ‘fading’ te onderzoeken. De bespreking van de uitkomsten van de
multilevel analyses zelf valt in twee delen uiteen: de patronen in de uitkomsten en de
controle van de robuustheid van de gevonden patronen.
5.5.1. Selectie van predictoren ten behoeve van multilevel analyses
Gezien de verhouding tussen het aantal onderzoekseenheden en het aantal predictoren was
het wenselijk uit alle beschikbare predictoren een voorselectie te maken. Het belang van de
predictoren die centraal staan in de probleemstelling (componenten van begeleidingsgedrag
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en de voortoetsscore) staat hier niet ter discussie. Voor de overige predictoren is als
selectiecriterium aangehouden dat zij pas worden meegenomen in de multilevel analyses
als is gebleken dat zij significant samenhangen met één van de criteriumvariabelen.
Daartoe zijn regressie-analyses uitgevoerd op vier verschillende criteriumvariabelen: de
score op de natoets (stap 1 respectievelijk stap 2) bij de eerste praktische opdracht en bij de
tweede praktische opdracht. Alleen predictoren met een significante regressiecoëfficiënt op
ten minste één van de criteriumvariabelen zijn meegenomen in de multilevel analyses. Over
de regressie-analyses wordt gerapporteerd in Tabel 5.1 in Bijlage hoofdstuk 5. Op deze
plaats wordt alleen geëlaboreerd op de betekenis van de uitkomsten.
De betekenis van de uitkomsten uit de regressie-analyses spreekt niet voor zich. Uit
aanvullende analyses ter controle op de robuustheid van de uitkomsten blijkt namelijk dat
variatie in het aantal onderzoekseenheden in de analyses tot enige schommelingen in
gemiddelden en regressie-coëfficiënten heeft geleid (zie de tabellen 5.2. en 5.3 in Bijlage
hoofdstuk 5). Het lijkt dus enigszins problematisch om op basis van de uitkomsten van de
regressie-analyses de relevante predictoren te onderscheiden van de niet relevante. Toch is
ervoor gekozen predictoren op deze manier te selecteren. Om de kans te verkleinen dat een
predictor ten onrechte uit de multilevel analyse wordt weggelaten, is ervoor gekozen alle
predictoren mee te nemen die in ten minste één van de regressie-analyses significant zijn
gebleken en waarbij eveneens sprake was van een overall significante samenhang met de
leerlingscores (een significante F-waarde). Deze predictoren zijn: ‘Het aantal ouders van
buitenlandse afkomst’; ‘Stimuleren eerst individueel voor te bereiden’; ‘Stellen randvoorwaarden voor ontvangen begeleiding’.
Om inhoudelijke redenen is er voor gekozen aan de selectie nog vier andere predictoren toe
te voegen: 1. ‘inzet bij het maken van de onderzoekstoets’; 2. ‘ervaring leerlingen met
lezen en uitleg over het ontwerpen van onderzoek’; 3. de door docenten bestede tijd aan
begeleiding per groepje tijdens de ontwerpfase van onderzoek; 4. de door leerlingen
bestede tijd aan de ontwerpfase van onderzoek. De eerste van deze vier predictoren kan van
betekenis zijn bij het zoeken van een verklaring voor het uitblijven van een toename van de
prestaties op de onderzoekstoets. De tweede predictor is de enige voorkennisindicator die
enigszins significant uit de regressie-analyses naar voren komt. Gezien de ervaring dat in
onderwijsonderzoek veelal een aanzienlijk deel van de variantie te verklaren is vanuit
voorkennis, lijkt het onverstandig deze predictor uit de multilevel analyses weg te laten. De
derde en vierde predictor worden alleen meegenomen in de analyses met de docentbeoordeling als criteriumvariabele. Deze twee predictoren worden meegenomen omdat ze een
aparte positie in het variabelenschema innemen (zie Hoofdstuk 3). Ze geven een indicatie
van hoe intensief leerlingen begeleid zijn en hoe intensief ze met het ontwerpen van een
onderzoek zijn bezig geweest.
Alle geselecteerde predictoren staan in Figuur 5.4. De op basis van de regressie-analyses
geselecteerde predictoren zijn voor zover nodig aangevuld met de predictoren die centraal
staan in de probleemstelling. Ook zijn drie predictoren op klasniveau aan de selectie
toegevoegd. Het belang van deze predictoren voor het verklaren van eventuele verschillen
tussen docenten kwam in paragraaf 5.1 al duidelijk naar voren.
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Figuur 5.4. Volledige selectie van predictoren ten behoeve van de multilevel analyses.
Subgroepniveau
Aantal buitenlandse ouders
Structurering onderzoeksproduct door oplossingen geven
Stimuleren eerst individueel voor te bereiden
Inzet bij maken voortoets
Randvoorwaarden voor begeleiding
Randvoorwaarden voor begeleiding: eerst aangeven wat probleem is
Introles: instructie docent m.b.t. leren onderzoek doen
Sterk structurerende begeleiding leren onderzoek doen
Zwak structurerende begeleiding leren onderzoek doen
Ervaring met lezen en uitleg over het ontwerpen van onderzoek (voorafgaand aan p.o.1 of tussen de twee
p.o.’s in)
Ervaring met ontwerpen van onderzoek (voorafgaand aan p.o.1 of tussen de twee p.o.’s in)
Instructie docent m.b.t. samenwerking
Kwaliteit van de samenwerking in brede zin (niet bij analyses met kwaliteit samenwerking als criterium)
Duur van de begeleiding tijdens het ontwerpen van het onderzoek (alleen in docentbeoordeling analyses)
Door leerlingen bestede tijd aan het ontwerpen van onderzoek (alleen in docentbeoordeling analyses)
Prestaties op voortoets: hoofd- en deelvragen of onderzoeksplan maken (alleen in toetsanalyses)
Klasniveau
Locatie school: binnen of buiten de grote steden
Aantal jaren ervaring van docent met praktische opdrachten
Ervaring van de docent met leerlingen zelf onderzoek laten ontwerpen

5.5.2. Procedure gevolgd bij de uitvoering van de multilevel analyses
Bij de opzet van de analyse is in grote lijnen de exploratieve methode gevolgd zoals
omschreven door Hox (1995). Deze begint met een analyse van een leeg model (‘interceptonly model’). Daarna volgt een analyse met een model waaraan de predictoren van het
laagste niveau zijn toegevoegd, gevolgd door analyses met predictoren van beide niveaus.
De laatste stap is dat de predictoren op het laagste niveau random gemaakt worden, zodat
kan worden nagegaan of regressiecoëfficiënten verschillen al naar gelang de bovenliggende
groep (Hox, 1995). Deze laatste stap is echter in deze studie achterwege gelaten, omdat een
dergelijke analyse niet verantwoord wordt geacht gegeven het beperkte aantal geldige
cases.
In onderhavig onderzoek is de analyse opgesplitst in een zevental deelanalyses. De eerste
analyse werd uitgevoerd met een leeg model (zonder predictoren) om in kaart te kunnen
brengen hoe de te verklaren variantie van de leerlingscores verdeeld was over de twee
niveaus. Bij de tweede analyse werden alle predictoren op het laagste niveau aan het model
toegevoegd (het subgroepniveau). Bij de derde analyse werden alle niet significante
predictoren uit het model verwijderd. De vierde is een herhaling van de derde, maar nu
uitgevoerd op het volledige aantal cases met geldige waarden op de significante predictoren
uit de tweede analyse. Dit is gedaan omdat in de tweede analyse alle cases zijn verwijderd
die geen geldige waarden hadden op één of meer van de predictoren. Daardoor kunnen in
verdere analyses cases buiten de boot vallen die op de significant gebleken predictoren wél
geldige waarden hebben. Deze vierde analyse maakt het mogelijk om de gevolgen van de
vele ontbrekende waarden in de dataset enigszins in te perken. Door onderlinge vergelij206
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king van de derde met de vierde analyse kan worden nagegaan in hoeverre het verschil in
aantal cases ook een verandering in de regressiecoëfficiënten ten gevolge heeft gehad. Bij
de vijfde analyse zijn alle predictoren op klasniveau toegevoegd aan het model met de
overgebleven significante predictoren op subgroepniveau. Bij de zesde analyse werden de
niet significante predictoren op klasniveau uit het model verwijderd. Tot slot is een
zevende analyse uitgevoerd op het volledige aantal cases met geldige waarden op de
significante predictoren (net als bij de vierde analyse).

5.5.3. De onderzoekbaarheid van de samenhang tussen ‘fading’ en leerlingscores
Om de hypothese te kunnen toetsen dat ‘fading’ van structurering bijdraagt aan de
beheersing van onderzoeksvaardigheden moet eerst worden vastgesteld of gemiddeld
genomen van ‘fading’ sprake is geweest. Als niet aan deze voorwaarde voldaan is, is het
niet zinvol om met multilevel analyse de samenhang tussen ‘fading’ en leerlingscores te
onderzoeken. Met ‘fading’ wordt een verschuiving van sterk structurerende naar zwak
structurerende begeleidingsstrategieën bedoeld van de eerste praktische opdracht op de
tweede praktische opdracht. Of van ‘fading’ sprake was is onderzocht aan de hand van de
verschilscores tussen de eerste en tweede praktische opdracht.
Eerst is met het blote oog aan de hand van de gemiddelden nagegaan of over alle leerlingen
heen sprake was van ‘fading’. Dit bleek niet het geval. Er was weliswaar sprake van een
lichte afname in sterke structurering van het leren onderzoek doen (van 0,138 op een
vierpuntsschaal), maar dit ging niet gepaard met een toename van zwakke structurering.
Onbedoeld is ook sprake van een lichte afname van twee andere begeleidingsgedragvariabelen: de instructie van de samenwerking (van 0,149) en instructie vooraf van het leren
onderzoek doen (van 0,256). Uit T-toetsen voor paarsgewijze eenheden bleek dat alledrie
de verschillen tussen de eerste en tweede praktische opdracht significant waren (zie Tabel
5.2.3 in Bijlage hoofdstuk 5). Een laatste obstakel voor het onderzoeken van de samenhang
van ‘fading’ met leerlingscores is dat onbedoeld ook de gepercipieerde kwaliteit van de
praktische opdracht varieert: uit een T-toets bleek dat de tweede praktische opdracht
significant beter beoordeeld werd door leerlingen dan de eerste (met een verschil van 0,24
op een vierpuntsschaal). Bij andere relevant geachte predictoren, zoals de begeleidingsduur
en de kwaliteit van de samenwerking, bleken geen significante verschillen in gemiddelden
aanwezig te zijn tussen de eerste en tweede praktische opdracht (zie Bijlage hoofdstuk 5).
Het feit dat er gemiddeld genomen geen sprake is van ‘fading’ en dat enkele andere
leeromgevingsvariabelen variëren door de tijd heen, maakt dat het effect van ‘fading’ op de
beheersing van onderzoeksvaardigheden niet onderzoekbaar is. Het is daarom niet
noodzakelijk multilevel analyses met meerdere meetmomenten als onderliggend niveau uit
te voeren om deze hypothese statistisch te toetsen.

5.5.4. Uitkomsten multilevel analyses
Er zijn twee verschillende typen leerlingscores onderzocht: de kwaliteit van de samenwerking in de subgroepjes en de prestaties op de onderzoekstoets ruim een half jaar na de
eerste praktische opdracht (de follow-up meting). De kwaliteit van de samenwerking is
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gemeten bij de eerste en de tweede praktische opdracht aan de hand van de percepties van
leerlingen. Voor iedere opdracht is een aparte multilevel analyse uitgevoerd. De kwaliteit
van de samenwerking is bij de analyses betrokken omdat één van de theoretische
veronderstellingen is dat als de docent de samenwerking tussen leerlingen stimuleert, dit
kan bijdragen aan de beheersing van onderzoeksvaardigheden. De prestaties op de
onderzoekstoets hebben alleen betrekking op de eerste praktische opdracht, omdat bij de
tweede praktische opdracht geen valide nameting beschikbaar was. Bij de onderzoekstoetsen worden twee vaardigheden onderscheiden: stap 1 (hoofd- en deelvragen formuleren) en
stap 2 (onderzoeksplan maken). Voor iedere vaardigheid is een aparte multilevel analyse
uitgevoerd, omdat ze niet allebei bij alle leerlingen zijn getoetst en het aantal onderzoekseenheden te gering is om een multivariate multilevel analyse uit te voeren (met meerdere
criteriumvariabelen in één analyse).
De uitkomsten van de multilevel analyses staan samengevat in de tabellen 5.10 en 5.11. De
kolommen in de tabellen 5.10 en 5.11 geven de uitkomst van een analyse weer. In de
bovenste rijen (bij ‘fixed deel’) staan per predictor de regressiecoëfficienten weergegeven
voor zover die significant bleken te zijn. Indien de waarde van de regressiecoëfficienten
tussen de 0,15 en -0,15 ligt, is dat getal tussen haakjes geplaatst om aan te geven dat in dat
geval de samenhang tussen de predictor en de criteriumvariabele verwaarloosbaar klein is
(ondanks het feit dat het statistisch significant is gebleken).
In de rijen bij ‘random deel’ is per analyse de absolute hoeveelheid onverklaarde variantie
weergegeven. In de rijen daaronder is het percentage verklaarde variantie berekend
uitgesplitst naar niveau. Deze percentages geven weer hoeveel van de totale variantie op
het betreffende niveau te verklaren is met behulp van de significant gebleken predictoren.
Het percentage verklaarde variantie is berekend door de onverklaarde variantie uit model 1
(zonder predictoren) te vergelijken met de onverklaarde variantie die is overgebleven in
model 2 (met predictoren). Het verticaal vergelijken van de verklaarde variantie tussen de
niveaus met deze percentages is niet mogelijk. Dat kan alleen met de daarboven vermelde
oorspronkelijke waarden van de onverklaarde variantie.
In een enkel geval is het percentage verklaarde variantie tussen haakjes geplaatst. Dit is het
geval als de onverklaarde variantie in een model zonder predictoren nihil is. Het kan in een
dergelijke situatie voorkomen dat het percentage verklaarde variantie 100 is. Dat suggereert
dat er van het model met predictoren veel verklaringskracht uitgaat, terwijl de absolute
waarde van de te verklaren variantie verwaarloosbaar klein is. Om die verwarring te
voorkomen zijn de percentages verklaarde variantie tussen haakjes geplaatst bij analyses
waar de te verklaren variantie verwaarloosbaar klein is (kleiner dan 0, 001).
In de laatste rij staat het verschil in ‘deviance’ weergegeven. Deze maat geeft aan wat de
toegevoegde waarde is van het model met predictoren ten opzichte van een leeg model. Het
verschil in deviance wordt berekend op basis van het verschil tussen de maximum
likelihood indicator (-2*log (likelihood)) van het lege model (model 1) en het model met
predictoren (model 2). De maximum likelihood indicator geeft een indicatie hoe goed het
model past bij de data, waarbij geldt dat hoe lager de waarde is, hoe beter de fit van het
model. Bij de berekening van de maximum likelihood indicator zijn zowel de regressiecoëfficienten als de variantiecomponenten betrokken (de ‘full maximum likelihood
method’) (Hox, 1995). Dat betekent dat de deviance een andere vergelijkingsmaat is dan
het percentage verklaarde variantie. Een ander verschil is dat met de deviance kan worden
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nagegaan of de fit van het model met predictoren significant beter is dan het lege model.
Dat kan omdat de deviance een χ2 verdeling heeft. Aan de hand van het aantal vrijheidsgraden en het gekozen significantieniveau kan in een tabel de minimale waarde van het
verschil in de deviance worden opgezocht. Indien het verschil in de deviance significant is,
is aan de waarde in de tabellen 5.10 en 5.11 een ‘*’ toegevoegd.

5.5.5. Patronen in de uitkomsten
Om te voorkomen dat bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen ten onrechte de
conclusie wordt getrokken dat een bepaald verband aanwezig is, wordt alleen voortgeborduurd op patronen in de uitkomsten. Er wordt van een patroon gesproken als predictoren
een significante regressiecoëfficiënt hebben met een grotere waarde dan 0,15 of -0,15 bij
p<0,05 en getoetst zijn in een model dat een significant betere fit heeft dan een leeg model
waarin geen predictoren voorkomen.
Tabel 5.10 laat zien dat de variantie in de kwaliteit van de samenwerking door slechts
weinig predictoren verklaard kan worden. Bij de eerste praktische opdracht is er zelfs geen
enkele predictor die een significant deel van de variantie kan verklaren. Bij de tweede
praktische opdracht kan er meer variantie verklaard worden. Het lijkt erop dat hier de
instructie van de docent samenhangt met de kwaliteit van de samenwerking: de kwaliteit
van de samenwerking is iets beter in groepjes waar de leerlingen meer instructie vooraf en
begeleiding tijdens de taakuitvoering hebben gekregen die gericht is op de samenwerking.
Opmerkelijk is dat bij de tweede praktische opdracht de samenwerking beter lijkt te gaan
naarmate een groepje leerlingen wat minder ervaring heeft met het ontwerpen van een
onderzoek.
In Tabel 5.11 wordt de samenhang nagegaan tussen predictoren bij de eerste praktische
opdracht en de beheersing van onderzoeksvaardigheden op de middellange termijn. Dit is
gemeten met de follow-up meting een half jaar na de eerste nameting. In de analyses
behorend bij Tabel 5.11 zijn twee predictoren meegenomen die de ervaring meten die
leerlingen in de periode tussen de afronding van de eerste praktische opdracht en de followup toets hebben opgedaan met onderzoek doen. Beide predictoren bleken niet significant
met de toetsprestaties samen te hangen. De enige predictoren die significant samenhangen
met leerlingscores hebben betrekking op stap 2 (onderzoeksplan maken). De eerste
predictor betreft ‘structurering onderzoeksproduct door oplossingen geven’: deze hangt
licht negatief samen met de leerlingscores. De overige twee significante predictoren zijn
predictoren op klasniveau: ‘geografische ligging van de school’ en ‘ervaring docent met
leerlingen onderzoek laten ontwerpen’. Leerlingen in scholen buiten grote steden blijken
beter te scoren dan leerlingen binnen grote steden. De ervaring van docenten met leerlingen
een onderzoek laten ontwerpen hangt licht negatief samen met leerlingscores. Dat geen
enkele predictor significant samenhangt met de scores op stap 1 (onderzoeksvragen
formuleren) heeft wellicht te maken met het feit dat bij stap 1 op subgroepniveau vrijwel
geen variantie te verklaren is (zie ‘random deel’ in de tabellen). Deze verklaring geldt
echter niet voor de aanwezige variantie op klasniveau.
Wanneer de analyses met betrekking tot de kwaliteit van de samenwerking en de
beheersing van onderzoeksvaardigheden onderling vergeleken worden, valt op dat geen
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enkel patroon in meerdere analyses voorkomt. In Hoofdstuk 6 wordt verder geëlaboreerd
op de verklaringskracht van de genoemde patronen. Als empirische opmaat naar die
discussie wordt in de volgende paragraaf (5.5.6) nog wel nagegaan hoe robuust de patronen
zijn.
Tabel 5.10. Multilevel analyses met kwaliteit van samenwerking als criterium op
subgroepniveau.
Namen predictoren

Fixed deel:
significante
regressiecoëfficiënten
(p<0,05)

Random
deel: onverklaarde
variantie
Percentage
verklaarde
variantie
Deviance

Praktische
opdracht 1
Model 1 Model 2
n=43
n=43

Subgroepniveau
Aantal buitenlandse ouders
Structurering onderzoeksproduct door
oplossingen geven
Stimuleren eerst individueel voor te bereiden
Inzet bij maken voortoets
Randvoorwaarden voor begeleiding
Randvoorwaarden voor begeleiding: eerst
aangeven wat probleem is
Introles: instructie docent m.b.t. leren onderzoek
doen
Sterk structurerende begeleiding leren onderzoek
doen
Zwak structurerende begeleiding leren onderzoek
doen
Ervaring met lezen en uitleg over het ontwerpen
van onderzoek tussen de twee praktische
opdrachten in
Ervaring met ontwerpen van onderzoek
Instructie docent m.b.t. samenwerking
Klasniveau
Locatie school: binnen of buiten de grote steden
Aantal jaren ervaring van docent met praktische
opdrachten
Ervaring van de docent met leerlingen zelf
onderzoek laten ontwerpen
Subgroep
0,089
Klas
0,001

0,085
0,000

Subgroep
Klas

4,5
(100)

Likelihood ratio statistic
18,438
(-2*log (like))
Verschil in deviance
Verschil in vrijheidsgraden (df)
(`*` toegevoegd indien het verschil in deviance significant is bij p<.05)
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Praktische
opdracht 2
Model 1 Model 2
n=56
n=55

-0,156
0,242

16,046
2,392*
3

0,044
0,002

0,030
0,002
31,8
0

-13,917

-32,983
19,066*
5
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Tabel 5.11. Multilevel analyses met follow-up meting onderzoekstoets over de eerste ronde
als criterium op subgroepniveau.
Namen predictoren

Fixed deel:
significante
regressiecoëfficiënten
(p<0,05)

Random
deel: onverklaarde
variantie
Percentage
verklaarde
variantie
Deviance

Stap 1: hoofd- en
deelvragen
Model 1 Model 2
n=51
n=40

Subgroepniveau
Aantal buitenlandse ouders
Structurering onderzoeksproduct door
oplossingen geven
Stimuleren eerst individueel voor te bereiden
Inzet bij maken voortoets
Randvoorwaarden voor begeleiding
Randvoorwaarden voor begeleiding: eerst
aangeven wat probleem is
Introles: instructie docent m.b.t. leren onderzoek
doen
Sterk structurerende begeleiding leren onderzoek
doen
Zwak structurerende begeleiding leren onderzoek
doen
Ervaring met lezen en uitleg over het ontwerpen
van onderzoek tussen de twee praktische
opdrachten in
Ervaring met ontwerpen van onderzoek
voorafgaand aan praktische opdrachten
Ervaring met ontwerpen van onderzoek tussen de
twee praktische opdrachten in
Instructie docent m.b.t. samenwerking
Kwaliteit van de samenwerking in brede zin
Prestaties op voortoets: kwaliteit hoofd- en
deelvragen
Klasniveau
Locatie school: binnen of buiten de grote steden
Aantal jaren ervaring van docent met praktische
opdrachten
Ervaring van de docent met leerlingen zelf
onderzoek laten ontwerpen
Subgroep
0,167
Klas
0,013

0,158
0,000

Subgroep
Klas

5,4
100

Likelihood ratio statistic
56,671
(-2*log (like))
Verschil in deviance
Verschil in vrijheidsgraden (df)
(`*` toegevoegd indien het verschil in deviance significant is bij p<.05)
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Stap 2:
onderzoeksplan
Model 1 Model 2
n=53
n=40

-0,173
(0,094)

-0,377
-0,179

39,715
16,956*
4

0,054
0,010

0,034
0,000
37,0
100

1,576

-21,633
23,209*
4
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5.5.6. Controle op robuustheid van de patronen
Om na te gaan hoe robuust de gevonden patronen zijn is onderzocht in hoeverre dezelfde
patronen naar voren komen wanneer de voortoetsscore van de onderzoekstoets als
criteriumvariabele wordt gebruikt in plaats van de score op de follow-up toets. Wanneer
met de voortoets als criterium dezelfde predictoren in gelijke mate samenhangen als met de
follow-up toets als criterium, kan de samenhang niet worden toegeschreven aan
omstandigheden die zich specifiek ten tijde van afname van de eerste praktische opdracht
hebben voorgedaan.
In Tabel 5.12 staan de uitkomsten van de betreffende multilevel analyses weergegeven. De
resultaten laten zien dat twee van de drie predictoren die betekenisvol significant waren bij
de follow-up toets ook significant zijn bij de voortoets. Het betreft ‘geografische ligging
van de school’ en ‘ervaring docent met leerlingen onderzoek laten ontwerpen’ in relatie tot
stap 2 (het maken van een onderzoeksplan). Indien causaal geïnterpreteerd betekent dit dat
deze predictoren op de voortoets een vrijwel gelijke invloed hebben als op de follow-up
toets. Dat duidt erop dat deze twee predictoren de leerlingen niet specifiek beïnvloed
hebben tijdens de uitvoering van de praktische opdracht. De derde predictor die bij de
follow-up toets significant was – structurering onderzoeksproduct door oplossingen geven
– is dat bij de voortoetsanalyses niet. Dat is een teken dat structurering van het onderzoeksproduct tijdens de praktische opdracht een negatief effect kan hebben gehad op de
beheersing van de vaardigheid ‘onderzoeksplan maken’.
Uit de vergelijking van analyses met de voortoets respectievelijk de follow-up toets als
criterium kan de conclusie getrokken worden dat de patronen die zich voordeden bij de
follow-up toets robuust zijn: een predictor waarvan verwacht mocht worden dat die alleen
op de follow-up toetsscores van invloed zou zijn en niet op de voortoetsscores hing ook
alleen betekenisvol significant samen met de follow-up toetsscores (structurering
onderzoeksproduct door oplossingen geven). Omdat ten aanzien van de maat voor de
kwaliteit van de samenwerking een voormeting ontbreekt, is onbekend hoe robuust de
patronen zijn in relatie tot de kwaliteit van de samenwerking.
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Tabel 5.12. Multilevel analyses met de voormeting onderzoekstoets als criterium op
subgroepniveau.
Namen predictoren

Fixed deel:
significante
regressiecoëfficiënten
(p<0,05)

Random
deel:
onverklaarde
variantie
Percentage
verklaarde
variantie
Deviance

Stap 1: hoofd- en
deelvragen
Model 1 Model 2
n=53
n=53

Subgroepniveau
Aantal buitenlandse ouders
Structurering onderzoeksproduct door
oplossingen geven
Stimuleren eerst individueel voor te bereiden
Inzet bij maken voortoets
Randvoorwaarden voor begeleiding
Randvoorwaarden voor begeleiding: eerst
aangeven wat probleem is
Introles: instructie docent m.b.t. leren onderzoek
doen
Sterk structurerende begeleiding leren onderzoek
doen
Zwak structurerende begeleiding leren onderzoek
doen
Ervaring met lezen en uitleg over het ontwerpen
van onderzoek tussen de twee praktische
opdrachten in
Ervaring met ontwerpen van onderzoek
(voorafgaand aan de eerste p.o. respectievelijk
tussen de twee p.o.’s in)
Instructie docent m.b.t. samenwerking
Kwaliteit van de samenwerking in brede zin
Klasniveau
Locatie school: binnen of buiten de grote steden
Aantal jaren ervaring van docent met praktische
opdrachten
Ervaring van de docent met leerlingen zelf
onderzoek laten ontwerpen
Subgroep
0,061
Klas
0,029

0,060
0,013

Subgroep
Klas

1,6
55,1

Likelihood ratio statistic
13,399
(-2*log (like))
Verschil in deviance
Verschil in vrijheidsgraden (df)
(`*` toegevoegd indien het verschil in deviance significant is bij p<.05)

213

Stap 2:
onderzoeksplan
Model 1 Model 2
n=57
n=45

0,153

-0,244
-0,206
-0,210

8,600
4,80*
1

0,046
0,001

0,029
0,000

36,9
100
-13,442

-30,934
17,50*
4

Resultaten

5.6. Aanvullende analyse van de antwoorden van leerlingen op open vragen
Na afloop van de eerste en tweede praktische opdracht konden leerlingen in een open
tekstvak in een vragenlijst aangeven wat volgens hen aan de praktische opdrachten
verbeterd moest worden, met een toelichting waarom. De opmerkingen van de leerlingen
worden meegenomen in de resultaten omdat zij informatie kunnen bevatten over hoe de
leerlingen tegenover de praktische opdrachten stonden. Weliswaar is de perceptie van
leerlingen ten opzichte van de opdrachten in brede zin ook uitgebreid in kaart gebracht met
de meerkeuze vragenlijstitems, toch kunnen deze opmerkingen daarop een waardevolle
aanvulling zijn. In de eerste plaats omdat andere aspecten aan bod kunnen komen dan in de
meerkeuze vragenlijstitems. Ten tweede omdat de opmerkingen een tendens in de
kwantitatieve data kunnen bevestigen of wellicht zelfs als een verklaring daarvoor kunnen
dienen.

5.6.1. Opzet
De open vraag in de vragenlijst over de eerste praktische opdracht was als volgt
geformuleerd: “Geef tot slot s.v.p. aan wat volgens jou verbeterd moet worden aan de
praktische opdracht en de begeleiding daarbij, en licht toe waarom.” In de open vraag van
de tweede praktische was het aspect ‘begeleiding’ uit de formulering weggelaten, omdat de
onderzoeksmatige interesse vooral uitging naar opmerkingen over de tweede praktische
opdracht in enge zin. De veronderstelling was dat het verschil in begeleiding tussen beide
praktische opdrachten klein zou zijn, waardoor antwoorden van leerlingen op dat vlak
minder van belang werden geacht dan op het vlak van de opdracht zelf.
In de analyse van de opmerkingen is een onderscheid gemaakt tussen enerzijds opmerkingen over de praktische opdrachten in de brede zin van het woord (dus inclusief opmerkingen over de hulpmiddelen bij de opdracht, de begeleiding en de voorgeschreven
werkvormen), en anderzijds opmerkingen over de onderzoekstoetsen en vragenlijsten.
Hoewel in de vraagformulering deze laatste twee meetinstrumenten niet genoemd worden,
maken opvallend veel leerlingen hier toch spontaan opmerkingen over. Vandaar dat
opmerkingen over de instrumenten als aparte categorieën worden meegenomen.

5.6.2. Databewerking
Binnen de categorie opmerkingen over de praktische opdrachten wordt onderscheid
gemaakt naar een aantal subcategorieën (zie hieronder). Deze zijn op kwalitatieve wijze
afgeleid uit de antwoorden van de leerlingen. Gezocht is naar een categorieënsysteem
waarin alle antwoorden van leerlingen konden worden ondergebracht en wat voldoende
informatief zou zijn voor de eerder genoemde doeleinden van de analyse. Op enkele
opmerkingen na (zes in totaal) waren alle opmerkingen onder te brengen in de genoemde
categorieën. De codering van de antwoorden van leerlingen is door één persoon uitgevoerd.
De mate van overeenstemming tussen onafhankelijke beoordelaars is niet onderzocht.
• begeleiding: globale opmerking (niet in de overige categorieën onder te brengen);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

begeleiding vooraf: algemene doelen;
begeleiding vooraf: concrete verwachtingen;
begeleiding tijdens: meer helpen, uitleggen, sturen, controleren;
begeleiding tijdens: meer zelfstandig laten werken;
samenwerking: globale opmerking (niet in de overige categorieën onder te brengen);
samenwerking: groepssamenstelling (te groot of wil zelf kiezen);
samenwerking: moeizaam werken (taakverdeling);
samenwerking: kostte veel tijd;
praktische opdracht: globale opmerking (niet in de overige categorieën onder te
brengen);
praktische opdracht: onderwerp;
praktische opdracht: hoofd- en deelvragen;
praktische opdracht: onderdelen (kwaliteitscriteria, benaderingswijze, informatie
verzamelen);
praktische opdracht: informatie zoeken (moeilijk vindbaar);
praktische opdracht: website;
praktische opdracht: tijd;
algemeen oordeel (zonder specificatie op welk aspect van de praktische opdracht,
begeleiding of samenwerking het betrekking heeft);
algemeen: moeilijkheidsgraad.

Naast een omschrijving van de antwoorden van leerlingen per subcategorie, is gekozen
voor een kwantitatieve bewerking van de data. De opmerkingen over alle subcategorieën
van de praktische opdrachten heen kunnen gerangschikt worden op een dimensie lopend
van een zeer positieve waardering van de praktische opdracht in brede zin tot een zeer
negatieve waardering. Hetzelfde geldt voor opmerkingen over het instrumentarium. Deze
kwantificering van de antwoorden van leerlingen geeft een indicatie van hoe positief of
negatief leerlingen ten opzichte van de praktische opdrachten en het instrumentarium
stonden. De veronderstelling daarbij is dat een negatieve waardering ten aanzien van
specifieke aspecten van de praktische opdracht een doorwerking kan hebben gehad op de
bereidheid om zich voor de praktische opdracht in te zetten.
Als een leerling over twee verschillende subcategorieën van de praktische opdracht
negatief oordeelt, wordt dat gescoord als ‘dubbel slecht’. Als een leerling over slechts één
subcategorie negatief oordeelt, wordt dat gescoord als ‘slecht’. Hetzelfde geldt voor
positieve opmerkingen (zie de opmaak van de tabellen 5.13 t/m 5.16).
5.6.3. Uitkomsten
In Tabel 5.13 t/m 5.16 staan de uitkomsten weergegeven. Tabel 5.13 en 5.14 geven weer in
hoeverre de opmerkingen van de leerlingen over aspecten van de praktische opdracht
positief of negatief geïnterpreteerd zijn. Van alle leerlingen die een vragenlijst hebben
ingevuld heeft bij de eerste praktische opdracht circa 2/3 deel een opmerking gemaakt over
de praktische opdracht en bij de tweede praktische opdracht ruim 1/3 deel. Daarbij moet
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opgemerkt worden dat over de eerste praktische opdracht van docent 6 en 10 alle gegevens
over de open vragen ontbreken.
Bij de eerste praktische opdracht is het aantal opmerkingen vrij gelijkmatig over de
docenten gespreid (in verhouding tot het totaal aantal leerlingen per klas). De meeste
opmerkingen hier zijn onder te brengen in de categorieën over de praktische opdracht zelf
en over de begeleiding daarbij. Bij de tweede praktische opdracht loopt het aantal
opmerkingen per docent sterk uiteen. Het onderwerp van de opmerkingen wijkt ook
enigszins af van dat van de eerste praktische opdracht: er worden nauwelijks nog
opmerkingen gemaakt over de begeleiding. Dat kan te maken hebben met de aanpassing
van de vraagformulering bij de tweede praktische opdracht, waarin begeleiding niet meer
expliciet wordt genoemd.
Hoewel het totaal aantal opmerkingen bij de eerste en tweede praktische opdracht nogal
uiteenloopt is de verhouding tussen het aantal positieve en negatieve opmerkingen bij beide
praktische opdrachten vrijwel gelijk: respectievelijk 1:9. Bij beide praktische opdrachten
valt op dat de gemiddelde waarde van de opmerkingen alleen positief uitpakt in de globale
categorieën (begeleiding globaal; praktische opdracht globaal; algemeen oordeel). In de
meer specifieke categorieën is de teneur negatief.
Tabel 5.13. Waardering van de eerste praktische opdracht in brede zin per docent.

Docent

Totaal

1
3
4
5
7
8
9

Waardering van de eerste praktische opdracht in brede zin
1,00 1,33 1,50 1,67 1,75 2,00 2,33 2,50 3,00 3,50
(dubbel
(slecht)
(goed)
slecht)
1
15
1
2
5
1
2
1
5
1
1
1
5
1
1
9
2
1
9
2
1
1
7
1
1
1
1
6
5
10
1
3
1
2
56
2
5
9
1
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Totaal
4,00
(dubbel
goed)

1
1

19
16
7
10
15
11
13
91
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Tabel 5.14. Waardering van de tweede praktische opdracht per docent.

Docent

Totaal

1
3
4
5
6
7
8
9
10

Waardering van de tweede praktische opdracht in brede zin
1,00
1,33
1,50
1,67
2,00
2,50
3,00
(dubbel
(slecht)
(goed)
slecht)
1
1
5
1
1
1
1
3
1
1
2
1
3
1
2
1
5
1
1
12
1
4
1
3
1
1
1
1
8
1
4
1
36
3
5

Total
4,00
(dubbel
goed)
1
10
1
7
1
1
4
13
13
6
5
2
3
61

In de eerste praktische opdracht is het percentage leerlingen met negatieve opmerkingen
vrij gelijkmatig over de docenten verdeeld. Alleen docent 9 wijkt in dit opzicht af omdat
daar naar verhouding veel leerlingen positieve opmerkingen maken over de praktische
opdracht (bijna de helft van de leerlingen). De categorieën waarin de meeste negatieve
opmerkingen van alle docenten samen terechtkomen zijn: ‘begeleiding vooraf: concrete
verwachtingen’; ‘begeleiding tijdens: meer helpen, uitleggen, sturen of controleren’;
‘onderwerp van de praktische opdracht’.
Bij de tweede praktische opdracht valt een relatief hoge score in de volgende categorieën
op: ‘onderwerp van de praktische opdracht’; ‘onderdelen van de praktische opdracht’;
‘beschikbare tijd voor de praktische opdracht’. Ook valt hier het grote aantal negatieve
opmerkingen op bij docent 6 en 7. Positieve opmerkingen ontbreken bij deze docenten
vrijwel geheel.
Tabel 5.15 en 5.16 geven aan hoeveel opmerkingen van de leerlingen betrekking hadden op
de vragenlijsten en onderzoekstoetsen die ze hebben gemaakt. In verhouding tot de
opmerkingen over de praktische opdracht in brede zin lijkt het aantal opmerkingen over
deze onderwerp klein. Echter, in het licht van de vraagformulering waarin alleen gevraagd
wordt naar opmerkingen over de praktische opdracht zelf, is het toch opvallend te noemen
dat zoveel leerlingen spontaan een opmerking maken over de meetinstrumenten.
Over de vragenlijsten hebben in totaal 32 leerlingen een opmerking gemaakt, waarvan 16
bij de eerste praktische opdracht en 16 bij de tweede praktische opdracht. Alle gemaakte
opmerkingen zijn negatief van aard. Ze komen bij vrijwel alle docenten voor, maar niet in
gelijke mate.
Over de onderzoekstoetsen zijn minder opmerkingen gemaakt. In de eerste praktische
opdracht bleef dit zelfs beperkt tot drie leerlingen. Om die reden is de eerste praktische
opdracht niet in Tabel 5.16 opgenomen. Bij de tweede praktische opdracht komen
opmerkingen voor bij docent 3, 4, 6 en 8. De opmerkingen zijn ook hier alle negatief van
aard. Wanneer gekeken wordt naar de inhoud van de opmerkingen dan valt op dat de
meeste leerlingen vooral afgeven op de natoets, en niet op de voortoets.
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Tabel 5.15. Waardering van de vragenlijsten bij de eerste en tweede praktische opdracht
per docent.
Evaluatie vragenlijst p.o.1
Dubbel
Niet
Totaal
niet goed goed
Docent

1
3
4
5
6
7
8
9
10

2

1
1

1
3

x
1
1
1
x

x
5
2
2
x

x
6
3
3
x
16

Totaal

Evaluatie vragenlijst p.o.2
Dubbel
Niet goed Totaal
niet goed

2
1

1

1

2
2
2
1
5

2
4
2
2
5
17

Tabel 5.16. Waardering van de onderzoekstoets bij de tweede praktische opdracht per
docent.
Evaluatie onderzoekstoets p.o.2
Dubbel niet Niet goed Totaal
goed
Docent

1
3
4
5
6
7
8
9
10

Totaal

1

2
1

3
2

3
1
3

3

5
12

Conclusies
Een aanzienlijk deel van de leerlingen heeft bij beide praktische opdrachten de moeite
genomen om een antwoord te geven op de open vraag in de vragenlijsten. De meeste
antwoorden hebben betrekking op de praktische opdracht en de begeleiding daarbij. Het
merendeel van de opmerkingen zijn negatief van aard (8/9 deel van de opmerkingen bij
beide praktische opdrachten). Een beperkt aantal leerlingen maakt spontaan een opmerking
over de vragenlijst en de onderzoekstoets. Deze opmerkingen zijn allemaal negatief van
aard. In Hoofdstuk 6 worden de gevonden tendensen in de antwoorden op de open vragen
gerelateerd aan de patronen in de eerder beschreven resultaten, voor zover dat mogelijk is.
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5.7. Aanvullende analyse van leeractiviteiten van leerlingen
In een deelonderzoek is op kleine schaal nagegaan hoe de leeractiviteiten van leerlingen
samenhangen met de geboden begeleiding door de docent tijdens het ontwerpen van een
onderzoek. De onderzoeksvraag luidt: “In hoeverre heeft de mate waarin de docent
procesgerichte instructie geeft invloed op de mate waarin leerlingen metacognitieve
leeractiviteiten ontplooien bij het ontwerpen van onderzoek in het kader van een praktische
opdracht bij aardrijkskunde?” De leeractiviteiten zijn geobserveerd van leerlingen die in het
kader van het quasi-experiment bezig waren met de eerste praktische opdracht over het
groene hart. De interactie tussen leerlingen binnen zeven subgroepjes is onderzocht. Deze
subgroepjes waren verspreid over vier docenten. Twee van deze docenten behoorden tot de
controle conditie en twee tot de experimentele condities (de directe instructieconditie en de
combinatieconditie).
De opzet van het deelonderzoek, de operationalisatie van de genoemde begrippen en de
constructie van het gebruikte observatie-instrument zijn eerder in dit proefschrift
beschreven (zie Hoofdstuk 3 en 4). Hieronder wordt gerapporteerd over de verschillen in
context tussen docenten en condities, de verschillen in begeleidingsgedrag tussen de
condities, de samenhang tussen begeleidingsgedrag en metacognitieve leeractiviteiten en de
conclusies die daaruit te trekken zijn. Het deelonderzoek is uitgevoerd onder begeleiding
van de onderzoeker in het kader van een afstudeeropdracht door mw. M. van Wankum.
Voor een meer uitgebreide omschrijving van het onderzoek wordt verwezen naar het
betreffende onderzoeksverslag (Van Wankum, 2004).

5.7.1. Context: verschillen in schoolkenmerken, docentkenmerken en leerlingkenmerken
Analoog aan de eerste paragraaf van dit hoofdstuk is voor de beperkte selectie van
leerlingen en docenten in dit deelonderzoek nagegaan in hoeverre zij van elkaar verschillen
qua achtergrondkenmerken. Eventuele verschillen zouden kunnen interfereren met
samenhangen tussen begeleiding en metacognitieve leeractiviteiten. Docenten zijn
vergeleken op docentkenmerken en schoolkenmerken die in de eerste paragraaf als relevant
naar voren kwamen (zie Tabel 5.17 en 5.18). De geobserveerde leerlingen zijn enkel
vergeleken op indicatoren van voorkennis en ervaring, omdat verondersteld wordt dat van
deze achtergrondkenmerken het meest direct een invloed kan uitgaan op de metacognitieve
leeractiviteiten, en het niet haalbaar bleek om nog andere kenmerken mee te nemen (Tabel
5.19). Ook is gekeken naar verschillen in omstandigheden tijdens de uitvoering van de
praktische opdrachten en de momenten waarop geobserveerd werd (Tabel 5.20). De
verschillen in contextvariabelen zijn met het blote oog geïnventariseerd, vanwege de kleine
aantallen. Bij deze inventarisatie is eerst nagegaan of zich bij iedere docent afzonderlijk bij
herhaling uitschieters voordoen over alle contextvariabelen heen. Vervolgens is nagegaan
op welke punten zich betekenisvolle verschillen voordoen tussen de condities.
Wat betreft het eerste punt: docent 4 en docent 8 wijken in meerdere opzichten af van de
andere docenten. Bij docent 4 komt dit tot uitdrukking in twee docentkenmerken (het hoge
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aantal jaren ervaring met het geven van praktische opdrachten en de sterke mate waarin
tweede fase leerlingen van de docent zelf onderzoek moeten ontwerpen) en in het
leerlingkenmerk ‘ervaring met samenwerken bij aardrijkskunde dit schooljaar’. Docent 8
wijkt van de andere docenten af door de reformpedagogische signatuur van de school waar
zij op werkt, het aantal jaren dat zij in het onderwijs werkzaam is (8) en de naar verhouding
sterke behoefte aan professionele ontwikkeling op het vlak van leerlingen leren onderzoek
doen. Toch kan geconcludeerd worden dat de vier docenten slechts op een beperkt aantal
contextvariabelen betekenisvol van elkaar verschillen.
Het enige betekenisvolle verschil in contextvariabelen dat zich voordoet langs de
scheidslijnen van de condities is het schoolkenmerk ‘locatie’. Toevalligerwijs liggen de
twee scholen van de docenten uit de controle conditie binnen de grote steden en de twee
scholen uit de experimentele conditie buiten de grote steden. Het belang van deze
contextvariabele moet echter niet overschat worden, omdat bij de multilevel analyses is
gebleken dat deze variabele waarschijnlijk niet specifiek ten tijde van de uitvoer van de
praktische opdracht van invloed is op de kwaliteit van de samenwerking en de beheersing
van onderzoeksvaardigheden (zie paragraaf 5.5).
Tabel 5.17. Context: schoolkenmerken.
Kenmerken school
Grondslag school
Locatie

school docent 8
Reformpedagogisch
Buiten de grote
steden

school docent 6
Christelijk

school docent 5
Katholiek

school docent 4
Openbaar

Buiten de grote
steden

Binnen de grote
steden

Binnen de grote
steden

Tabel 5.18. Context: kenmerken docent.
Kenmerken docent
Aantal jaren werkzaam in onderwijs
Aantal jaren ervaring van docent met praktische
opdrachten
Ervaring van de docent met het leerlingen zelf
onderzoek laten ontwerpen
Geslacht
Ontwikkeling expertise t.a.v. het leerlingen leren
onderzoek doen
Behoefte aan verdere ontwikkeling expertise t.a.v.
het leerlingen leren onderzoek doen

docent 8
8 jaar
1 tot 5 jaar

docent 6
25 jaar
1 tot 5 jaar

docent 5
27 jaar
onbekend

in redelijke
mate
v
in redelijke
mate
in sterke
mate

in redelijke
mate
m
in redelijke
mate
in geringe
mate

onbekend
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m
in geringe
mate
in geringe
mate

docent 4
> 30 jaar
meer dan 5
jaar
in sterke
mate
m
in redelijke
mate
in redelijke
mate
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Tabel 5.19. Context: voorkennis en ervaring leerlingen.
Voorkennis/ ervaring leerlingen
Ervaring dít schooljaar met:
- formuleren hoofd- en deelvragen
- zelf maken onderzoeksplan
Ervaring met samenwerken bij
aardrijkskunde dit schooljaar
Aantal keer instructie gehad over
samenwerken
Voorafgaand aan de praktische
opdracht gelezen of uitleg gehad
over:
- aardrijkskundige benaderingen en
werkwijzen
- aardrijkskundige vraagtypes
- maken hoofd- en deelvragen
- maken onderzoeksplan

leerlingen
docent 8

leerlingen
docent 6

leerlingen
docent 5

leerlingen
docent 4

niet
niet
1 à 2 keer

niet
niet
1 à 2 keer

niet
niet
1 à 2 keer

1 à 2 keer
niet
5x of meer

niet

3 à 4 keer

niet

1 à 2 keer

niet

niet

niet

1 à 2 keer

1 à 2 keer
1 à 2 keer
niet

niet
1 à 2 keer
niet

niet
niet
niet

1 à 2 keer
1 à 2 keer
1 à 2 keer

Tabel 5.20. Context: omstandigheden tijdens uitvoering praktische opdrachten.
Omstandigheden
- periode
-

intensiteit

-

duur lessen

-

geobserveerde
lessen

klas docent 8
- december
2000
- 2 lesuren/
week
- 40 minuten
-

woensdag, 1e
& 2e lesuur

klas docent 6
- januari 2001

klas docent 5
- maart 2001

klas docent 4
- maart/ april
2001
2 lesuren/ week - 1 lesuur/ week

-

1 lesuur/ week

-

-

50 minuten

-

-

vrijdag, 7e
lesuur

-

50 & 30
minuten
donderdag, 7e
& maandag 3e
les

-

45 minuten

-

maandag, 6e
lesuur

5.7.2. Verschillen in begeleidingsgedrag tussen de condities
Analoog aan de opzet van het quasi-experiment is er in dit deelonderzoek een onderscheid
gemaakt tussen condities: experimentele condities en een controle conditie. Om na te gaan
in hoeverre de begeleiding door de docent is geïmplementeerd zoals bedoeld in de
experimentele opzet, zijn gemiddelde waarden op begeleidingsgedrag met het blote oog
vergeleken. De maat voor het begeleidingsgedrag is gebaseerd op de percepties van de
betreffende subgroepjes van leerlingen. Onderscheid wordt gemaakt naar: sterke
structurering van het leren onderzoek doen, zwakke structurering van het leren onderzoek
doen en begeleiding van de samenwerking. Deze gekwantificeerde maten geven de
perceptie weer van begeleiding over de hele ontwerpfase heen van de praktische opdracht
(het betreft dezelfde schaalscores als die gebruikt zijn bij het quasi-experiment).
In Tabel 5.21 zijn de verschillen in perceptie van begeleiding af te leiden tussen
subgroepjes leerlingen, docenten en condities (experimentele conditie en controle conditie).
Tussen de condities doen zich geen betekenisvolle verschillen voor in structurering van het
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leren onderzoek doen. Zowel sterke als zwakke structurering komt in beide condities ‘in
geringe mate’ voor. Er is wel een betekenisvol verschil ten aanzien van begeleiding van de
samenwerking: docenten in de experimentele conditie begeleiden ‘in geringe mate’ de
samenwerking, terwijl docenten in de controle conditie dit ‘nooit’ tot ‘in geringe mate’
doen. Dit is in overeenstemming met de analyses in het quasi-experiment, waar ook alleen
betekenisvolle verschillen tussen de condities werden gevonden ten aanzien van
begeleiding van de samenwerking.
Ondanks het feit dat de implementatie van de experimentele conditie slechts gedeeltelijk
geslaagd is (zoals beschreven in paragraaf 5.2), is in dit deelonderzoek ervoor gekozen om
in de analyse van de samenhang tussen begeleidingsgedrag en leeractiviteiten onderscheid
te blijven maken tussen de controle conditie en de experimentele conditie. Dit brengt de
beperking met zich mee dat geen uitspraak kan worden gedaan over de relatie tussen
structurering van het leren onderzoek doen en leeractiviteiten, omdat daarbij geen sprake
was van een betekenisvol verschil tussen de condities. Gezien het verschil tussen de
condities qua begeleiding van de samenwerking kan wel de relatie tussen begeleiding van
de samenwerking en leeractiviteiten worden nagegaan (zie volgende subparagraaf).
Tabel 5.21. Gemiddelde waarden van de intensiteit van de begeleiding door de docent,
zoals waargenomen door leerlingen, oplopend van 1 (nooit) tot 4 (vaak).
Sub- Klas Conditie Begeleiding door de docent
groep
docenten
leerSterke structurering
Zwakke structurering Begeleiding van de
lingen
leren onderzoek doen leren onderzoek doen samenwerking
1
2
3
4
5
6
7

A
A
B
B
C
C
D

exp.
exp.
exp.
exp.
contr.
contr
contr

1,36
2,03
2,50
2,79
1,75
1,63
2,58

1,70

2,17

2,65
1,69
2,58

1,99

1,29
2,03
2,41
2,51
1,65
1,51
2,51

1,66

2,06

2,46
1,58
2,51

1,89

1,63
2,50
2,03
2,21
1,47
1,26
2,09

2,07

2,09

2,12
1,37

1,61

2,09

Tot slot moet nog opgemerkt worden dat de eerder gevonden individuele verschillen in
context binnen de condities niet eenduidig samenhangen met verschillen tussen docenten in
begeleidingsgedrag. Op de enige goed geïmplementeerde begeleidingsvariabele
(begeleiding van de samenwerking) wijken de gemiddelde scores binnen de experimentele
conditie nauwelijks van elkaar af. Binnen de controle conditie is wel sprake van een
betekenisvol verschil. Deze binnengroepsvariantie zou wellicht aan contextvariabelen
moeten worden toegeschreven.

5.7.3. Verschillen in metacognitieve leeractiviteiten tussen de condities
De leeractiviteiten in de twee condities zijn op een drietal vlakken vergeleken: 1. het aantal
metacognitieve leeractiviteiten; 2. de inhoud van de leeractiviteiten (aan vakinhoud of aan
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onderzoek doen gerelateerd) en; 3. de gebruikte metacognitieve strategieën in de
leeractiviteiten.
Wat het eerste punt betreft: bij de leeractiviteiten van de leerlingen is geen duidelijk
verschil te zien in het aantal fragmenten in de interactie dat als metacognitief kan worden
gekenmerkt. Voor alle groepen leerlingen blijkt de het aantal metacognitieve fragmenten
hoog (zie totaalkolom in Tabel 5.23).
Het tweede punt betreft de inhoud van de leeractiviteiten (metacognitieve leeractiviteiten
en overige taakgerichte leeractiviteiten). Een onderscheid wordt gemaakt tussen vakinhoud
(interactie over het onderwerp van onderzoek en het aardrijkskundige subdomein waar het
in is ingebed) en onderzoeksvaardigheden (interactie over hoe een onderzoek te
ontwerpen). De percentages in Tabel 5.22 geven weer hoe groot het aandeel is op het totaal
aantal taakgerichte fragmenten dat als aan onderzoek gerelateerd of aan vakinhoud
gescoord kan worden. Nadere analyse van die inhoud laat een duidelijk verschil zien tussen
de leerlingen uit de verschillende condities. Leerlingen uit de experimentele conditie
blijken ook dan hun aandacht gelijk te verdelen over vakinhoud en onderzoeksvaardigheden, waar de leerlingen uit de controle conditie zelfs twee maal zovaak aandacht hebben
voor vakinhoud dan voor onderzoeksvaardigheden. Wanneer specifiek gekeken wordt naar
metacognitieve leeractiviteiten, dan doet zich een vergelijkbaar verschil voor, maar nu
minder extreem. Zo sturen de leerlingen uit de experimentele conditie over het algemeen
net zoveel op vakinhoud als op onderzoeksvaardigheden, terwijl de leerlingen uit de
controle conditie anderhalf keer zoveel op de vakinhoud sturen dan op de onderzoeksvaardigheden (zie: Van Wankum, 2004).
Ook ten aanzien van de verdeling in het gebruik van metacognitieve strategieën, het derde
punt, doet zich een duidelijk verschil voor tussen leerlingen uit de experimentele en
controle conditie (zie Tabel 5.23). Er worden drie metacognitieve leeractiviteiten
onderscheiden: 1. oriënteren: het verhelderen van leerdoelen en leertaken en het activeren
van voorkennis; 2. strategie bepalen en plannen: het bepalen van de leeractiviteiten en
werkvormen en het bepalen van tempo en planning; 3. sturen op de uitvoering: de
voortgang van het leren bewaken en het bijsturen van het leerproces. Leerlingen uit de
experimentele conditie oriënteren zich in iets meer dan de helft van de gevallen op hun
taken, terwijl de leerlingen uit de controle conditie dat in tweederde van het aantal gevallen
doen. In vergelijking met het oriënteren komen de andere twee metacognitieve leeractiviteiten in beide condities weinig voor. Ten aanzien van de uitvoering sturen leerlingen uit de
experimentele conditie zichzelf aan in iets meer dan een kwart van de gevallen, wat
anderhalf keer zo vaak is als bij de controle conditie. Het bepalen van strategie en plannen
komt bij beide condities weinig voor: bij de experimentele conditie bij één op de vijf
metacognitieve leeractiviteiten en bij de controle conditie slechts bij één op de zeven
metacognitieve leeractiviteiten.
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Tabel 5.22. Aandacht voor inhoud leertaken.
Sub- Klas Conditie Inhoud leertaken
groep
docenHoofd- en
leerten
deelvragen
lingen
formuleren
1
A
exp.
40 50% 38% 39%
2
A
exp.
20 25%
3
B
exp.
13 16% 40%
4
B
exp.
50 63%
5
C
contr.
15 19% 24% 29%
6
C
contr
23 29%
7
D
contr
32 40% 40%

Onderzoeksplan
maken
20
6
1
7
14
2
1

25%
8%
1%
9%
18%
3%
1%

Vakinhoud

16% 11% 19
54
65
5%
28
10% 7% 53
55
1%
48

24%
68%
81%
35%
66%
69%
60%

Totaal
(=100%)

46% 52% 80
80
80
59%
80
68% 65% 80
80
60%
80

Tabel 5.23. Gebruik van verschillende metacognitieve leeractiviteiten.
Sub- Klas Conditie Metacognitieve leeractiviteiten
groep
docenleerten
Oriënteren
Strategie bepalen en Sturen op uitvoer
lingen
plannen
1
2
3
4
5
6
7

A
A
B
B
C
C
D

exp.
exp.
exp.
exp.
contr.
contr
contr

40
40
46
29
46
41
57

61%
50%
72%
40%
63%
59%
78%

56% 56% 14
16
56%
8
18
61% 67% 12
18
78%
3

21%
20%
13%
25%
16%
26%
4%

21% 20% 12
24
19%
10
26
21% 15% 15
11
4%
13

18%
30%
16%
36%
20%
16%
18%

Totaal
(=100%)

24% 25% 66
80
26%
64
73
18% 18% 73
70
18%
73

5.7.4. Conclusie
In deze paragraaf wordt een poging gedaan aan de hand van de eerder beschreven
resultaten antwoord te geven op de onderzoeksvraag van dit deelonderzoek. Daarvoor
zullen de verschillen in leeractiviteiten en de leerlingpercepties van begeleiding van de
samenwerking door de docent naast elkaar gelegd worden en voorzien worden van
mogelijke verklaringen.
Het eerst beschreven resultaat is dat bij de leeractiviteiten van de leerlingen geen duidelijk
verschil te zien is in het aantal interactie fragmenten dat als metacognitief kan worden
gekenmerkt. Voor alle groepen leerlingen blijkt dat het aantal metacognitieve fragmenten
hoog is. Klaarblijkelijk heeft het verschil in intensiteit van de begeleiding van de
samenwerking geen invloed op het aantal metacognitieve uitingen in de interactie tussen
leerlingen.
Een methodische verklaring voor de afwezigheid van een verschil tussen beide condities
ligt besloten in de wijze waarop is vastgesteld of er sprake was van metacognitieve
interactie of niet. Bij het scoren van de leeractiviteiten van leerlingen is niet gekeken naar
betekenisvolle gehelen in de interactie, maar uitsluitend naar uitspraken van leerlingen die
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tijdens vooraf vastgestelde fragmenten van dertig seconden gedaan worden. Het is niet
uitgesloten dat met een instrument waarbij wel gekeken wordt naar betekenisvolle gehelen,
een duidelijker verschil aan het licht zou komen in het aantal metacognitieve fragmenten.
Een ander punt is dat gedurende de try-out van het instrument de definitie van metacognitieve interactie verruimd is, om beter rekening te kunnen houden met het feit dat de
betreffende leerlingen beginners zijn in het doen van onderzoek. Het feit dat in beide
condities een groot deel van de interactie fragmenten als metacognitief is gekenmerkt, kan
een teken zijn dat het gehanteerde criterium te weinig onderscheidend is, zodat ook een
eventueel verschil tussen de condities aan het zicht onttrokken wordt.
De overige in de vorige subparagraaf beschreven resultaten duidden daarentegen wél op
een verschil tussen de leerlingen uit de condities. Ten eerste sturen leerlingen uit de
experimentele conditie beduidend meer op onderzoeksvaardigheden in vergelijking met de
leerlingen uit de controle conditie. Leerlingen in de controle conditie sturen naar
verhouding meer op de vakinhoud (interactie over het onderwerp van onderzoek en de
achterliggende aardrijkskundige domeinspecifieke kennis). Ten tweede verschilt de
verdeling in het gebruik van de verschillende metacognitieve categorieën tussen beide
condities. In verhouding tot de controle conditie oriënteren leerlingen uit de experimentele
conditie zich minder vaak op de taak, maar ze zijn meer bezig met strategie bepalen en
plannen en sturen zichzelf meer aan op de taakuitvoering.
Gezien de geringe verschillen in contextvariabelen tussen de condities als geheel, ligt een
samenhang met begeleidingsgedrag voor de hand. De twee verschillen in leeractiviteiten
kunnen op verschillende manieren gerelateerd worden aan de mate waarin de docent de
samenwerking heeft begeleid.
De eerste verklaring gaat er vanuit dat leerlingen in de controle conditie relatief langer in
de fase van probleemoriëntatie blijven hangen (de keuze van een te onderzoeken
probleem). Probleemoriëntatie wordt in deze studie niet beschouwd als onderdeel van de
vaardigheid ‘hoofd- en deelvragen formuleren’. Het is een fase van onderzoek waarin
vooral over vakinhoud wordt gesproken, en niet zozeer over de aanpak van onderzoek. De
aard van deze fase brengt met zich mee dat de metacognitieve leeractiviteit ‘oriënteren’ zal
domineren. Naarmate meer tijd gaat zitten in de fase van probleemoriëntatie blijft er
minder tijd over voor het oriënteren, strategie bepalen en aansturen van de uitvoering van
het formuleren van hoofd- en deelvragen en het maken van een onderzoeksplan. Veel
aandacht voor de probleemoriëntatie kan dus ten koste gaan van de andere aspecten van de
leertaak en daarmee ook van de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden.
De nadruk op de fase van probleemoriëntatie kan een gevolg zijn van een mindere kwaliteit
van de samenwerking van leerlingen in de controle conditie. Een kenmerk van goede
samenwerking is dat er minder langs elkaar heen gepraat wordt, waardoor leerlingen eerder
tot een gedeeld standpunt komen (zie Hoofdstuk 4). In sommige interactie fragmenten is te
zien dat leerlingen die niet tot een gedeeld standpunt komen ten aanzien van het te
onderzoeken probleem relatief lang in de fase van probleemoriëntatie blijven hangen, of bij
de uitvoering van de onderzoeksstappen er op terug blijven komen. Aannemelijk is dat dit
te maken heeft met de geringere ondersteuning van de samenwerking door de docenten in
de controle conditie.
De tweede verklaring voor de twee verschillen in leeractiviteiten betreft een mogelijk
neveneffect van begeleiding van de samenwerking. Als de docent zich nadrukkelijker richt
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op de samenwerking kan dat leerlingen het gevoel geven dat ze zelf meer verantwoordelijk
moeten nemen voor de structurering van het inhoudelijke leerproces (verg. Dekker &
Elshout-Mohr, in druk). Omdat de docent minder nadruk legt op de structurering van het
inhoudelijke leerproces in verhouding tot de samenwerking, worden leerlingen bovendien
meer gestimuleerd om zelf keuzes te maken ten aanzien van hun leerproces en op hun eigen
kompas te vertrouwen. Ze zullen immers minder verwachten dat de docent het leerproces
voor hen structureert. Meer verantwoordelijkheid nemen voor het leerproces impliceert dat
leerlingen meer nadenken over waar ze mee bezig zijn: hun leeractiviteiten afstemmen op
de te verrichten taak (de praktische opdracht). Dat kan ten gevolge hebben dat ze een
evenwichtigere balans aanbrengen in interactie over vakinhoudelijke aspecten en aan
onderzoek doen gerelateerde aspecten, en dat ze minder eenzijdig bezig blijven met
oriënteren op de taakonderdelen, maar ook bezig gaan met het bepalen van strategieën en
het aansturen van de uitvoering.
Deze tweede verklaring is wat speculatiever dan de eerste omdat uit de interactie
fragmenten niet is af te leiden of er daadwerkelijk sprake is van een groter verantwoordelijkheidsgevoel in de experimentele conditie. Bovendien is een sterk effect op het nemen
van verantwoordelijkheid voor het leerproces pas te verwachten als de docent de
structurering van het inhoudelijke leerproces zoveel mogelijk zou beperken. Uit de
gemiddelde waarden op sterke en zwakke structurering van het leren onderzoek doen door
de docent blijkt dat leerlingen wel degelijk ondersteund zijn door de docent wat het
inhoudelijke leerproces betreft. Voor een discussie over de kwaliteit van de structurering
van het leren onderzoek doen door de docent wordt verwezen naar Hoofdstuk 6.
Ter afsluiting van deze aanvullende analyse van leeractiviteiten moeten nog twee
kanttekeningen bij de conclusies worden geplaatst. De eerste kanttekening betreft de wijze
waarop de relatie is gelegd tussen begeleidingsgedrag en leeractiviteiten. Als maat voor
begeleidingsgedrag is de perceptie van de leerling gekozen over de gehele ontwerpfase
heen. Dit omvat een wat grotere tijdspanne dan de geobserveezde lessen. Niet zeker is
daarom of de perceptie van de leerling gebaseerd is op interactie met de docent die
plaatsvond voorafgaand of tijdens de geobserveerde leeractiviteiten. Als alle interacties met
de docent achteraf zouden hebben plaatsgevonden dan zouden de gevonden samenhangen
spurieus zijn. Hoewel dit laatste onwaarschijnlijk is, wijst het toch op een zwak punt in de
analyse. Als ook het begeleidingsgedrag bij de observaties zou zijn betrokken, was het
mogelijk geweest om een directere relatie te leggen tussen begeleidingsgedrag en
leeractiviteiten. Daar is niet voor gekozen omdat: a) het veel extra tijd zou vergen om een
observatie instrument voor begeleidingsgedrag te ontwikkelen en de samenhangen in
observatiegegevens te onderzoeken, en dat zou binnen het bestek van een afstudeeronderzoek niet haalbaar zijn; b) leerlingpercepties van begeleidingsgedrag een betere indicatie
geven hoe begeleiding overkomt op lerenden dan ‘objectiveerbare’ observatiegegevens (zie
paragraaf 4.3.4.3).
De tweede kanttekening betreft het ontbreken van systematisch verzamelde gegevens over
de kwaliteit van de samenwerking in dit deelonderzoek. Eén van de verklaringen voor de
samenhang tussen begeleiding van de samenwerking en de diversiteit van de leeractiviteiten is dat het eerst genoemde van invloed is op de kwaliteit van de samenwerking waardoor
leerlingen tot andere leeractiviteiten komen (zie definitie ‘kwaliteit samenwerking’ in
paragraaf 4.3.3.1). In het ontwikkelde observatie-instrument voor leeractiviteiten zijn geen
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categorieën opgenomen voor het meten van de kwaliteit van de samenwerking en/of het
meten van zelfregulerende activiteiten ter bevordering van de samenwerking. Dit viel
buiten het bestek van de onderzoeksvraag van dit deelonderzoek, en zou het betreffende
afstudeeronderzoek bovendien te omvangrijk hebben gemaakt.
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Hoofdstuk 6. Conclusies, discussie en aanbevelingen
Dochter (5 jaar): “Die ‘e’ vind ik nog steeds zo moeilijk om te schrijven.”
Vader: “Zal ik je dan helpen met schrijven?”
Dochter: “Nee, dan lukt het altijd nog slechter!”
6.1. Inleiding

6.1.1. Aanleiding
Onderzoeksvaardigheden nemen in de eindtermen tweede fase een belangrijke plaats in.
Het accent op onderzoeksvaardigheden in de richtlijnen voor het schoolexamen is
waarschijnlijk niet van voorbijgaande aard. Verondersteld wordt dat het leren onderzoek
doen leerlingen beter voorbereidt op hun functioneren in de toekomstige samenleving en
ook de kloof met het hoger onderwijs verkleint (Stuurgroep Tweede Fase, 1994). Leren
onderzoek doen kan niet alleen als doel op zich worden gezien, het kan ook een ‘effectief’
middel zijn om leerlingen aan te zetten tot een proces van actieve constructie van
vakinhoudelijke kennis (onderzoekend leren) (Haury, 1993) en om een kritische houding
te ontwikkelen ten aanzien van de waarde van uitkomsten van onderzoek (Smits, 2003).
De ontwikkeling van vaardigheden voor het ontwerpen van onderzoek is vanuit al die
doelstellingen te legitimeren. Een gerichte onderzoeksvraag en een daarmee samenhangend, uitvoerbaar onderzoeksplan vormen het fundament van een onderzoek. Zonder een
goed ontwerp kan de uitvoering van onderzoek resulteren in een onsamenhangende
opsomming van slecht onderbouwde uitkomsten. De ontwikkeling van deze ontwerpgerichte vaardigheden gaat samen met voortschrijdend inzicht in wat onderzoekbaar is. Het
biedt een belangrijk deel van het interpretatiekader voor het beoordelen van ander
onderzoek en van door onderzoek verkregen kennis.
Gelijktijdig met de invoering van onderzoeksvaardigheden in het tweede fase curriculum
werden scholen gestimuleerd om pedagogisch-didactische vernieuwingen door te voeren.
In algemene termen is in dit vernieuwingsproces de verschuiving van de rol van de docent
te karakteriseren als ‘van doceren naar begeleiden’. Die verschuiving gaat niet zonder
horten of stoten: veel docenten voelen zich onzeker over hoe het leerproces van leerlingen
te begeleiden. Dat probleem doet zich in het bijzonder voor bij het begeleiden van
leerlingen bij het leren onderzoek doen. Er zijn aanwijzingen dat docenten geneigd zijn
heel veel of juist heel weinig structurering te bieden. Dat betekent dat ze ofwel leerlingen
het leerproces uit handen nemen, ofwel geheel aan de leerlingen overlaten.
Een tussenpositie op de dimensie van structurering van het leren onderzoek doen wordt
veelal wenselijk geacht in de onderwijskundige literatuur (Fradd & Lee, 1999; Roth &
Roychoudhury, 1993; Tien & Stacy, 1996). Theorievorming over hoe docenten leerlingen
effectief kunnen begeleiden bij het leren onderzoek doen is schaars. Evenwel is er reden
om aan te nemen dat de effectiviteit van de begeleiding in sterke mate afhangt van de mate
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waarin de docent het proces van leren onderzoek doen structureert in verhouding tot de
mate waarin de docent de samenwerking tussen leerlingen ondersteunt. Vanuit die
achtergrond is de probleemstelling van dit onderzoek ontstaan. Deze luidt als volgt:
“Welke verhouding tussen de mate van structurering van het leren onderzoek doen en de
mate van begeleiding van de samenwerking tussen leerlingen door de docent draagt het
meest bij aan de beheersing van vaardigheden voor het ontwerpen van aardrijkskundig
onderzoek van vwo-leerlingen in de vernieuwde tweede fase?”

6.1.2. Onderzoeksvragen
Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden moeten de onderstaande clusters van
onderzoeksvragen worden beantwoord.
1. Leerinhoud: het ontwerpen van aardrijkskundig onderzoek.
a. Over welke vaardigheden gaat het?
b. Hoe kunnen deze vaardigheden worden gemeten?
c. In welke mate beheersen vwo-leerlingen deze vaardigheden aan het begin
van de tweede fase?
d. In welke mate moeten ze deze vaardigheden beheersen aan het eind van de
tweede fase?
2. Onderwijzen van leerinhoud: componenten van begeleidingsgedrag.
a) Welke componenten van begeleidingsgedrag kunnen bijdragen aan ontwikkeling in de beheersing van vaardigheden voor het ontwerpen van onderzoek.
b) Hoe kan worden gemeten in welke mate docenten deze componenten hanteren?
c) In welke mate hanteren docenten deze componenten in de begeleiding bij
onderzoeksopdrachten?
3. Leerresultaten: in hoeverre is sprake van een toename in de beheersing van vaardigheden voor het ontwerpen van aardrijkskundig onderzoek?
4. Relatie tussen componenten van begeleidingsgedrag en leerresultaten.
a) Hoe sterk is de relatie tussen de mate van structurering van het leren onderzoek doen en de toename in beheersing van vaardigheden voor het ontwerpen van aardrijkskundig onderzoek?
•
Hypothese 1: hoe meer structurering van het leren onderzoek doen
wordt aangebracht door de docent voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van een praktische opdracht, des te beter is de beheersing van
onderzoeksvaardigheden van leerlingen.
•
Hypothese 2: indien bij opeenvolgende praktische opdrachten sprake is
van een geleidelijke afname van structurering van het leren onderzoek
doen tijdens de taakuitvoering (‘fading’), zal dit leiden tot een grotere
toename in de beheersing van onderzoeksvaardigheden van leerlingen
dan wanneer geen sprake is van ‘fading’.
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b) Hoe sterk is de relatie tussen de begeleiding van de samenwerking en de
toename in beheersing van vaardigheden voor het ontwerpen van aardrijkskundig onderzoek?
•
Hypothese 3: hoe meer begeleiding van de samenwerking wordt gegeven door de docent voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van een
praktische opdracht, des te beter is de beheersing van onderzoeksvaardigheden.
Hypothese 4: hoe meer begeleiding wordt gegeven door docenten die
•
gericht is op de samenwerking voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van een praktische opdracht, des te beter is de kwaliteit van de
samenwerking tussen leerlingen.8
c) In welke onderlinge verhouding hangen de mate van structurering van het
leren onderzoek doen en de mate van begeleiding van de samenwerking het
sterkst samen met de toename in beheersing van onderzoeksvaardigheden?

6.1.3. Opzet onderzoek
De eerste twee clusters van onderzoeksvragen zijn voornamelijk aan de hand van
literatuuronderzoek beantwoord. Voor de beantwoording van de vragen bij cluster 3 en 4 is
een empirisch onderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek zijn 150 leerlingen uit 4-vwo en 5vwo van negen aardrijkskunde docenten gedurende anderhalf jaar gevolgd. In deze periode
werkten de leerlingen in groepjes van 3 à 4 aan twee praktische opdrachten. Dit waren
onderzoeksopdrachten met ieder een omvang van 10 uur, uitgesmeerd over circa acht
weken, waarbinnen 6 lesuren beschikbaar waren voor begeleiding.
Bij deze praktische opdrachten was het onderwerp voor het onderzoek gegeven en was
enige structurering aangebracht om leerlingen te ondersteunen bij het doorlopen van de
ontwerpfase en de uitvoerende fase van het onderzoek. Het onderwerp van de eerste
opdracht betrof belangentegenstellingen bij de inrichting van het Groene Hart. De tweede
opdracht ging over kansen op zelfbeschikking voor minderheidsgroepen bij territoriale
conflicten in Europa en het Midden-Oosten.
De participerende docenten waren geïnstrueerd om tijdens de uitvoering van de praktische
opdrachten op verschillende manieren leerlingen te begeleiden, variërend in de mate waarin
het leren onderzoek doen werd gestructureerd en de samenwerking werd begeleid door de
docent. Docenten in de directe instructieconditie waren geïnstrueerd om sterk structurerende begeleiding te bieden bij het leren onderzoek doen. Docenten in de ondersteunende
instructieconditie waren geïnstrueerd om zwak structurerende begeleiding te bieden bij het
leren onderzoek doen en om de samenwerking tussen leerlingen te ondersteunen. Docenten
in de combinatieconditie moesten sterk structurerende begeleiding bieden bij het leren
onderzoek doen in combinatie met ondersteuning van de samenwerking. Docenten in de
controle conditie hadden geen instructie gekregen en begeleidden leerlingen naar eigen
inzicht.
8

Het statistisch toetsen van deze hypothese kan een nadere verklaring bieden voor de veronderstelde relatie
binnen vraag 4b tussen begeleiding van de samenwerking en de beheersing van vaardigheden voor het
ontwerpen van aardrijkskundig onderzoek.
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Voorafgaand aan en na afloop van iedere onderzoeksopdracht maakten leerlingen in de les
een zogenaamde ‘onderzoekstoets’; een semi-gestructureerde toets waarmee de beheersing
van onderzoeksvaardigheden kan worden gemeten. Met behulp van voorgestructureerde
vragenlijsten zijn de leerlingpercepties in kaart gebracht ten aanzien van het begeleidingsgedrag, de leeromgeving in brede zin en de samenwerking, en enkele individuele
leerlingkenmerken.
6.1.4. Bijstelling onderzoeksdesign op basis van tussentijdse resultaten
Aanvankelijk was het de bedoeling om de relatie tussen begeleidingsgedrag en de
beheersing van onderzoeksvaardigheden te onderzoeken aan de hand van een analyse van
verschillen tussen de genoemde condities waarin de docenten waren ingedeeld. Een
voorwaarde daarvoor is dat het begeleidingsgedrag tussen de condities in voldoende mate
geïmplementeerd is zoals bedoeld. Uit univariate variantie-analyses met bijbehorende posthoc testen bleek de variantie in begeleidingsgedrag op het niveau van de onderscheiden
condities te gering te zijn. De quasi-experimentele condities waren niet goed genoeg
geïmplementeerd. Daarom is ervoor gekozen de condities los te laten en de relatie tussen
begeleidingsgedrag en de beheersing van onderzoeksvaardigheden te onderzoeken in een
correlationeel ofwel regressie-analytisch design. Dat is mogelijk omdat met behulp van
vragenlijsten per subgroepje de leerlingpercepties van het begeleidingsgedrag van de
docent zijn gemeten op een vierpuntsschaal. Begeleidingsgedrag is derhalve als een
kwantitatieve variabele te beschouwen. Met behulp van multilevel analyses is nagegaan in
hoeverre begeleidingsgedrag samenhangt met de beheersing van onderzoeksvaardigheden.
Het loslaten van het quasi-experimentele design heeft consequenties voor de conclusies die
uit het onderzoek getrokken kunnen worden. Het causaal interpreteren van een eventuele
samenhang tussen begeleidingsgedrag en leerprestaties wordt moeilijker. Dat betekent dat
de theoretische veronderstellingen achter het onderzoek in strikte zin niet getoetst kunnen
worden. Het is wel mogelijk om de gevonden samenhangen van exploratieve interpretaties
te voorzien. Deze zouden vervolgens in vervolgonderzoek met een experimenteel design
getoetst kunnen worden. Een andere consequentie van het loslaten van het quasiexperimentele design is dat de probleemstelling als geheel moeilijk te beantwoorden is,
omdat het problematisch is om aan de hand van een regressie-analytisch design het
(mogelijke) interactie-effect te onderzoeken dat in de probleemstelling centraal staat (de
optimale verhouding tussen de structurering van het leren onderzoek doen en de
begeleiding van de samenwerking ten behoeve van de leerprestaties).

6.1.5. Opbouw van dit hoofdstuk
In paragraaf 6.2 worden alle onderzoeksvragen beantwoord door de resultaten uit
Hoofdstuk 5 samen te vatten en deze van interpretaties te voorzien. Dit resulteert in een
beantwoording van de probleemstelling. In paragraaf 6.3 wordt ingegaan op de generaliseerbaarheid van de uitkomsten en op de methodische tekortkomingen van het onderzoek.
In paragraaf 6.4 worden aanbevelingen gedaan voor onderzoek en voor de onderwijspraktijk. Tot vormt geeft paragraaf 6.5 een samenvatting van dit hoofdstuk.
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6.2. Beantwoording probleemstelling

Vraag 1. Leerinhoud: het ontwerpen van aardrijkskundig onderzoek
1a. Over welke vaardigheden gaat het?
In dit onderzoek worden onderzoeksvaardigheden als activiteiten gezien: activiteiten die
bestaan uit bepaalde handelingen (processen) die leiden tot bepaalde resultaten (tussenproducten en eindproducten). Onderzoeksvaardigheden worden ook gezien als complexe
cognitieve vaardigheden met als belangrijke kenmerken dat de meeste van deze
vaardigheden in sterke mate domeinspecifiek zijn (Shavelson, Baxtor & Gao, 1983), en dat
slechts enkele onderzoeksvaardigheden sterk met elkaar correleren (Lock, 1989). Vanwege
de domeinspecifieke aard van onderzoeksvaardigheden spitst het onderzoek zich toe op één
schoolvak – aardrijkskunde, in het bijzonder de sociale geografie. Binnen de ontwerpfase
van onderzoek doen worden twee vaardigheden onderscheiden: het formuleren van
onderzoeksvragen en het maken van een onderzoeksplan.
1b. Hoe kunnen deze vaardigheden worden gemeten?
Onderzoeksvaardigheden kunnen op verschillende manieren worden gemeten. Een keuze
moet worden gemaakt tussen het meten van de uitgevoerde onderzoekshandelingen zelf
(het proces) of het resultaat van deze handelingen (het product). In onderhavig onderzoek is
gekozen voor een productgerichte benadering, onder meer om aansluiting te behouden bij
de onderwijspraktijk waarin de productgerichte eindtermen van de tweede fase als richtlijn
gelden. Vervolgens moet een keuze worden gemaakt uit toetsvormen. In dit verband is het
in de literatuur gemaakte onderscheid tussen ‘hands-off’ en ‘hands-on’ toetsvormen van
belang (zie o.a. Shavelson, Baxter & Gao, 1993). Gekozen is voor een tussenvorm, om de
klassieke psychometrische voordelen van ‘papier en pen toetsen’ (o.a. standaardisatie en
betrouwbaarheid) te kunnen combineren met de eisen die aan ‘performance assessments’
worden gesteld (o.a. representativiteit en authenticiteit). Vanuit deze achtergrond is een
‘onderzoekstoets’ ontwikkeld voor het meten van de beheersing van vaardigheden voor het
ontwerpen van aardrijkskundig onderzoek, geïnspireerd op een door Citogroep ontwikkelde
prototype toets (Groen, Kerkhof, Smeets & De Roo, 1996).
Om indicaties te verkrijgen hoe goed onderzoeksvaardigheden zijn gemeten, is de kwaliteit
van de ontwikkelde onderzoekstoets onderzocht aan de hand van beoordelingen van
experts. Op basis van deze empirische resultaten kan die kwaliteit als volgt gekenschetst
worden:
1) bepaalde kenmerken van de toets doen af aan de authenticiteit van de taken:
leerlingen ontwerpen een onderzoek dat ze niet hoeven uit te voeren; ze maken een
onderzoeksplan op basis van gegeven onderzoeksvragen en niet op basis van de
eerder zelf geformuleerde onderzoeksvragen; en ze moeten in een kort tijdsbestek
complexe taken uitvoeren;
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2) de toetstaken en kwaliteitscriteria dekken min of meer de ontwerpfase van onderzoek doen;
3) de toetsen zijn gemiddeld genomen volgens leerlingen redelijk begrijpelijk en ze
zetten zich er in redelijke mate voor in (gemeten aan de hand van leerlingpercepties
over de twee voortoetsen);
4) de toetsen zijn onderling van een vergelijkbare moeilijkheidsgraad;
5) de praktische bruikbaarheid is beperkt omdat het scoren van de toetsen veel tijd en
concentratie kost.
Uit analyse van de prestaties op de onderzoekstoets is nog een aantal aanvullende
conclusies te trekken over de kwaliteit van de onderzoekstoets:
1) de samenhang in scores tussen beoordelaars die onafhankelijk van elkaar gewerkt
hebben is ruim voldoende (jury-alpha’s van 0,70 en hoger);
2) de betrouwbaarheid van de sets van items die dezelfde vaardigheid beogen te meten
is net acceptabel (Cronbach’s alpha’s tussen de 0,50 en 0,70 per meetmoment);
3) de toetsprestaties geven weer dat ten minste een minimum aan vermogen om
leerlingen te onderscheiden aanwezig is;
4) Het verschil in scores tussen leerlingen die de volledige onderzoekstoets hebben
gemaakt en zij die slechts één van de twee ontwerpgerichte onderzoeksstappen hebben doorlopen, doet vermoeden dat het motiverender voor leerlingen is om de volledige onderzoekstoets te maken dan slechts één van beide onderzoeksstappen te
doorlopen;
5) de samenhang tussen de scores op de onderzoekstoetsen en de docentbeoordelingen
van de praktische opdrachten is verwaarloosbaar klein.
1c. In welke mate beheersen vwo-leerlingen deze vaardigheden aan het begin van de
tweede fase?
Hoewel leerlingen bij binnenkomst in de tweede fase in de verschillende schoolvakken al
wel kennis hebben gemaakt met onderzoek doen, wekt analyse van de voorkennis en
ervaring van de aan het onderzoek deelnemende leerlingen de indruk dat in het eerste
leerjaar van de tweede fase bij het merendeel van de leerlingen van beheersing van
vaardigheden voor het ontwerpen van onderzoek nog nauwelijks sprake is.
1d. In welke mate moeten leerlingen deze vaardigheden aan het eind van de tweede fase
beheersen?
De eindtermen van de tweede fase bij de bèta- en gammavakken impliceren dat leerlingen
in de bovenbouw van havo en vwo leren zelfstandig onderzoek te doen. Hoewel dat streven
ook geldt voor de fase van het ontwerpen van onderzoek, is het niet reëel om van leerlingen
te verwachten dat zij aan het eind van de tweede fase volledig zelfstandig een onderzoek
kunnen ontwerpen, omdat dat zelfs in de context van het hoger onderwijs veelal niet
haalbaar is (verg. Oost & Markenhof, 2003). Op basis van de literatuur is niet aan te geven
welke mate van zelfstandigheid in het ontwerpen van onderzoek wel bereikt zou moeten
worden.
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Vraag 2. Onderwijzen van leerinhoud: componenten van begeleidingsgedrag
2a. Welke componenten van begeleidingsgedrag kunnen bijdragen aan ontwikkeling in de
beheersing van vaardigheden voor het ontwerpen van onderzoek?
Er kunnen verschillende didactische benaderingen worden onderscheiden die het leren van
complexe vaardigheden bevorderen. Voor het domein van onderzoeksvaardigheden lijken
twee didactische benaderingen van belang: het directe instructiemodel voor strategisch
handelen en het model van ondersteunende instructie (het ‘cognitive apprenticeship’model) (Collins, Brown & Newman, 1989; Duffy & Roehler, 1989; Veenman, 1992). In
beide modellen wordt het belang benadrukt van het leren reguleren van het eigen leerproces
door authentieke leertaken waarin de te ontwikkelen vaardigheden een betekenisvol geheel
vormen. De docent biedt daarbij niet zozeer productgerichte hulp maar procesgerichte hulp,
door leerlingen te ondersteunen bij het vinden van een aanpak om tot een (onderzoeks-)
product te komen en bij het reflecteren op die aanpak. Het voornaamste verschil tussen de
modellen betreft de aan te brengen mate van structurering door de docent of de taak. In het
eerst genoemde model wordt nadruk gelegd op sterke structurering van het leren onderzoek
doen: het geven van expliciete uitleg en het modelleren van het proces van onderzoek doen.
In het tweede model wordt het proces van leren onderzoek doen minder sterk gestructureerd: de nadruk ligt op het stimuleren van leerlingen om zelf problemen onder woorden te
brengen en zelf tot een aanpak daarvan te komen. Daarnaast wordt in het tweede model de
samenwerking tussen leerlingen ondersteund, om hen te leren productief met elkaar samen
te werken en de kwaliteit van de samenwerking tijdens de taakuitvoering te verbeteren.
Uit deze didactische benaderingen zijn twee componenten afgeleid waarop begeleidingsgedrag van de docent gradueel kan verschillen: structurering van het leren onderzoek doen en
begeleiding van de samenwerking. Beide componenten kunnen zowel aan bod komen
voorafgaand aan de taakuitvoering in de vorm van plenaire instructie als tijdens de
taakuitvoering in de vorm van ‘ondersteuning op maat’. De term ‘op maat’ refereert aan het
differentiëren in de geboden begeleiding aan afzonderlijke groepjes leerlingen.
2b. Hoe kan worden gemeten in welke mate docenten deze componenten hanteren?
De begeleiding van leerlingen kan op verschillende manieren worden gemeten: aan de hand
van observaties, aan de hand van open interviews met docenten en leerlingen, of aan de
hand van voorgestructureerde vragen. Omdat het in deze studie gaat om de invloed van de
leeromgeving op het leren en leren gemediëerd wordt door de percepties van leerlingen van
de leeromgeving, kan het meten van leerlingpercepties van begeleidingsgedrag informatiever zijn dan het meten van ‘feitelijk’ begeleidingsgedrag aan de hand van systematische
gedragsobservaties. Het meten van gepercipieerd begeleidingsgedrag kan plaatsvinden aan
de hand van open interviews met docenten en leerlingen of aan de hand van voorgestructureerde vragen. Gezien de grootschalige opzet van het onderzoek met ruim 150 leerlingen en
de verschillen in de geboden begeleiding per leerlinggroepje en de focus van de
onderzoeksvragen op specifieke componenten van begeleidingsgedrag, is gekozen voor het
werken met voorgestructureerde schriftelijke vragen.
Over de vooraf genomen maatregelen ter verhoging van de validiteit van de voorgestructureerde vragen is gerapporteerd in Hoofdstuk 4. Uit analyse van de verzamelde gegevens
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met de voorgestructureerde vragen blijkt dat alle componenten van begeleidingsgedrag
betrouwbaar zijn te meten. De samenhang tussen items die eenzelfde component beogen te
meten is redelijk te noemen (de Cronbach’s alpha is 0,70 of hoger) bij beide praktische
opdrachten.
Om een indicatie te verkrijgen van de mate waarin de vragenlijst door iedere leerling op
een vergelijkbare wijze wordt geïnterpreteerd, is nagegaan in hoeverre de scores van de
leerlingen die in één groepje zitten met elkaar samenhangen. Gezien het feit dat deze
leerlingen dezelfde groepsgewijze begeleiding hebben gekregen tijdens de taakuitvoering,
mag verwacht worden dat de percepties van wat de docent daadwerkelijk deed tot op
zekere hoogte overeenkomen. Uit de analyses blijkt dat de gemiddelde mate van
samenhang in percepties per groepje aan de maat is (de Cronbach’s alpha is 0,60 of hoger).
Daarmee is tot op zekere hoogte aan een voorwaarde voldaan voor een valide meting van
de perceptie van begeleidingsgedrag. Er zijn geen empirische gegevens beschikbaar
waaruit afgeleid kan worden of het construct begeleidingsgedrag daadwerkelijk valide is
gemeten.
2c. In welke mate hanteren docenten deze componenten in de begeleiding bij onderzoeksopdrachten?
Op basis van het uitgevoerde literatuuronderzoek is niet te zeggen hoe aardrijkskunde
docenten in de tweede fase in Nederland te typeren zijn op de componenten ‘structurering
van het leren onderzoek doen’ en ‘begeleiding van de samenwerking’ als zij leerlingen
begeleiden bij onderzoeksopdrachten. Voorafgaand aan het empirisch onderzoek bestond
wel het vermoeden dat docenten meer geneigd zijn productgerichte instructie te geven
(gericht op het product van onderzoek) dan procesgerichte instructie (gericht op het leren
onderzoek doen of de samenwerking). Dit vermoeden is niet te verifiëren aan de hand van
het empirisch onderzoek, omdat de meeste van de daarin participerende docenten
ondersteuning hebben gekregen bij het toepassen van de genoemde componenten.
Vraag 3. Leerresultaten
Samenvatting resultaten empirisch onderzoek
Om na te gaan of in het onderzoek sprake was van een toename in de beheersing van
onderzoeksvaardigheden zijn de prestaties op de vier opeenvolgende onderzoekstoetsen
paarsgewijs vergeleken alsmede de docentbeoordelingen van de praktische opdrachten.
Uit verschilanalyses blijkt dat de toename in de mate van beheersing van onderzoeksvaardigheden gering is. Over alle meetmomenten heen is zelfs geheel geen sprake van een
toename in de beheersing van onderzoeksvaardigheden. De gemiddelde docentbeoordelingen op de twee praktische opdrachten verschilden op geen enkele vaardigheid significant
van elkaar. Hetzelfde geldt voor de gemiddelde score op de eerste en de laatste (vierde)
onderzoekstoets. Ook zijn geen significante verschillen gevonden tussen de voortoetsen en
de natoetsen behorend bij dezelfde praktische opdracht (met uitzondering van het verschil
in scores op onderzoeksvragen formuleren bij de eerste voor- en nameting bij p<0,10).
De enige betekenisvolle significante verschillen doen zich voor bij het derde meetmoment
van de onderzoekstoets ten opzichte van de daaraan voorafgaande meetmomenten. Dit
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derde meetmoment heeft in het onderzoek zowel de functie van voortoets voor de tweede
praktische opdracht als van een follow-up meting na de eerste praktische opdracht. De
grootte van de toename in scores ligt in deze gevallen echter slechts in de orde van grootte
van 0,1 punt op een 3-puntsschaal. Bij stap 1 (onderzoeksvragen formuleren) was alleen het
verschil met toets 1 significant, als een significantiedrempel van p<0,10 werd gehanteerd.
De scores op stap 2 (onderzoeksplan maken) verschillen bij p<0,05 ten opzichte van beide
voorafgaande meetmomenten.
Interpretatie resultaten empirisch onderzoek
De constatering dat zich weinig significante veranderingen voordoen in de gemiddelde
toetsprestaties en de docentbeoordelingen door de tijd heen roept de vraag op of de scores
op de criteriumvariabelen wel iets zeggen over de geboekte ‘leerwinst’. Bij de docentbeoordelingen van de praktische opdrachten is het problematisch om een uitspraak te doen
over de leerwinst, omdat hier geen voormeting is gedaan. Bij de onderzoekstoetsen is dat
wel het geval. Daar doet zich alleen bij het derde meetmoment (de follow-up toets) een
significante toename voor ten opzichte van de voorafgaande metingen.
Het is niet aannemelijk dat de afwezigheid van een toename in beheersing bij de overige
meetmomenten enkel en alleen aan de leeromgeving is toe te schrijven. Bij het herhaaldelijk afnemen van een toets zonder tussenliggende interventies in de leeromgeving mag al
een bescheiden positief leereffect verwacht worden van het maken van de toets zelf.
Wanneer de gemiddelde scores op de onderzoekstoets op een rij worden gezet lijkt op de
natoetsen echter eerder lager dan hoger gescoord te worden (zie Figuur 5.3). Aangezien
niet aannemelijk is dat de leeromgeving de onderzoeksvaardigheden ‘afleert’, is het de
vraag of we wel op een adequate manier onderzoeksvaardigheden gemeten hebben. Het
belang van deze vraag wordt onderstreept door het feit dat de voorspellende waarde van
indicatoren van voorkennis en ervaring voor de toetsscores en docentbeoordelingen in dit
onderzoek nihil is (zie Figuur 6.1). Veelal is in onderzoek een aanzienlijk deel van de
variantie op de natest te verklaren aan de hand van voorkennisindicatoren. De vraag is
waarom dit in onderhavig onderzoek niet het geval is.
De docentbeoordeling van de praktische opdrachten kent een dusdanig aantal zwakke
plekken dat twijfelachtig is of de scores een indicatie geven van de beheersing van
onderzoeksvaardigheden. In Hoofdstuk 4 werd al geconcludeerd dat bij de docentbeoordeling vertekening kan zijn ontstaan als gevolg van een combinatie van factoren: geen
onafhankelijke beoordeling, verschillende interpretaties mogelijk van het beoordelingsmodel per docent en geen betrouwbare (en dus geen schaalbare) meting mogelijk van stap 2.
De afwezigheid van samenhang in scores tussen de twee meetmomenten vormt in dat
verband een extra aanwijzing dat de betrouwbaarheid en daarmee ook de validiteit van het
instrument beperkt is. Bij het beantwoorden van de overige onderzoeksvragen zal daarom
de docentbeoordeling buiten beschouwing worden gelaten.
Bij de onderzoekstoets doen de genoemde vertekeningen zich nauwelijks voor. Uit de
beantwoording van onderzoeksvraag 1 is gebleken dat de onderzoekstoets aan de meeste
kwaliteitscriteria voldoet. Ook is er sprake van een gematigd positieve samenhang in scores
tussen de meetmomenten. De vraag is waar het geringe verschil in gemiddelden tussen
meetmomenten en de geringe samenhang met voorkennisindicatoren dan aan toe te
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schrijven is. Hieronder worden drie vragen besproken om het geringe verschil nader te
kunnen verklaren.
a) Is de productgerichte manier van meten van onderzoeksvaardigheden wel een goede
manier om onderzoeksvaardigheden te meten?
b) Vindt er geen transfer plaats van het ene toetsonderwerp naar het andere?
c) Zijn leerlingen wel voldoende uitgedaagd om zich in te zetten voor de onderzoekstoetsen, zodat deze daadwerkelijk een indicatie geeft van wat ze kunnen ten aanzien
van het ontwerpen van onderzoek?
a) Is de productgerichte manier van meten van onderzoeksvaardigheden wel een goede
manier om onderzoeksvaardigheden te meten?
Bij de onderzoekstoets wordt uit het product van de ontwerpfase van onderzoek doen
afgeleid in hoeverre leerlingen onderzoeksvaardigheden beheersen. In Hoofdstuk 2 werd al
geopperd dat het product slechts in beperkte mate een indicatie geeft van het proces dat
leerlingen doorlopen hebben om tot de onderzoeksvragen en het onderzoeksplan te komen.
Het is bijvoorbeeld mogelijk dat leerlingen wel meer kennis hebben opgedaan over
onderzoek doen (vuistregels voor de aanpak van onderzoek of kwaliteitscriteria voor het
product van onderzoek), maar dat ze deze nog niet goed kunnen toepassen. Redenerend
vanuit onze definitie van onderzoeksvaardigheden gaat het echter juist om de toepassing en
is het dus geen probleem als de beheersing van deze kennis als zodanig niet gemeten wordt.
Een ander punt is de mogelijkheid dat de kwaliteit van het product naijlt op het leerproces.
Een empirische aanwijzing daarvoor is dat op de natoets direct na afloop van de eerste
praktische opdracht geen toename in beheersing is te zien, maar wel bij de follow-up toets
een half jaar later. Die toename kon in de multilevel analyses niet verklaard worden vanuit
kennis en ervaring met onderzoek die de leerlingen hebben opgedaan tussen de twee
praktische opdrachten in. Het is dus mogelijk dat hier sprake is van een leereffect dat een
verlate weerslag heeft gehad op een ander onderzoeksproduct (in de follow-up toets).
Afgezien van een mogelijk naijleffect moet het belang van het verschil tussen procesgerichte en productgerichte manier van meten niet overschat worden. Uit een kleinschalig
onderzoek van Oost en Markenhof (2003) naar de kwaliteit van probleemstellingen van
promovendi blijkt dat vorderingen in het leerproces (afgemeten aan ontwikkeling in de
manier waarop probleemstellingen door de promovendi geëvalueerd worden) samengaan
met verbeteringen in het uiteindelijke product (de probleemstelling van het onderzoek van
de promovendus). Analoog hieraan zou ook bij leerlingen verwacht mogen worden dat de
opgedane leerervaringen ook tot verbeteringen in een product leiden.
Kortom, er is geen reden om te veronderstellen dat een productgerichte manier van meten
niet adequaat is. Echter, als bij productgerichte metingen inderdaad sprake is van een
naijleffect, dan is wel de validiteit van de natoetsen (afgenomen direct na afloop van de
praktische opdrachten) discutabel.
b) Vindt er geen transfer plaats van het ene toetsonderwerp naar het andere?
Als zich geen verschillen in leerresultaten voordoen op verschillende toetsmomenten dan
heeft dat mogelijkerwijs te maken met een gebrek aan transfer van de ene naar de ander
toetscontext. Gebrekkige transfer kan iets zeggen over: 1) dat wat geleerd wordt (hoe
taakspecifiek onderzoeksvaardigheden zijn); 2) hoe het gemeten wordt (de contextgebon238
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denheid van ‘performance assessments’); 3) degenen bij wie het gemeten wordt (hoezeer
de lerende in staat is om onderzoeksvaardigheden in verschillende contexten toe te passen).
Om een uitspraak te kunnen doen over ‘dat wat geleerd wordt’ (1), is het wenselijk om
prestaties te vergelijken van beginners en experts op het vlak van onderzoek doen.
Aangezien in deze studie alleen ‘beginners’ zijn betrokken (leerlingen), kan geen uitspraak
worden gedaan over hoe taakspecifiek vaardigheden voor het ontwerpen van aardrijkskundig onderzoek zijn ongeacht de mate van beheersing.
Transfer kan ook iets zeggen over hoe onderzoeksvaardigheden gemeten worden (2).
Zowel de onderzoekstoetsen als de praktische opdrachten zijn ‘performance assessments’
(open, realistische taken). Swanson, Norman en Lynn (1995) betogen dat ‘performance
assessments’ per definitie contextgebonden zijn omdat leerlingen kennis en vaardigheden
toepassen in een concrete, specifieke situatie. Om te kunnen generaliseren naar een breder
domein is daarom een groot aantal ‘performance assessments’ wenselijk (Swanson,
Norman & Lynn, 1995). Omdat in deze studie omwille van de tijd leerlingen per
meetmoment slechts in één context een onderzoek hoefden te ontwerpen, kan strikt
genomen geen uitspraak worden gedaan over de beheersing van onderzoeksvaardigheden
binnen sociaal-geografische kennisdomeinen in het algemeen.
Dit raakt aan het derde punt: we weten niet in hoeverre leerlingen per meetmoment tot
transfer van onderzoeksvaardigheden in staat zijn. Niet uit te sluiten is dat het geringe
verschil in beheersing van onderzoeksvaardigheden tussen meetmomenten toe te schrijven
is aan het onvermogen van leerlingen om onderzoeksvaardigheden per meetmoment in
verschillende contexten toe te passen. In deze studie is van de veronderstelling uitgegaan
dat leerlingen de opgedane vaardigheid in verschillende sociaal-geografische kennisdomeinen zouden kunnen toepassen na activering van eerder opgedane domeinspecifieke
voorkennis. Wellicht was die aanname niet juist. Mogelijk is het in het beginstadium van
de ontwikkeling van dergelijke complexe vaardigheden moeilijk om ze in verschillende
concrete contexten toe te passen. Dat kan te maken hebben met een gebrek aan reflectie bij
leerlingen, nodig om eerder opgedane onderzoekservaringen te kunnen relateren aan een
onderzoekstaak in een nieuw subdomein, en/ of met een gebrek aan domeinspecifieke
kennis die nodig is om een onderzoek te ontwerpen over een nieuw gegeven onderzoeksonderwerp.
c) Zijn leerlingen wel voldoende uitgedaagd om zich in te zetten voor de onderzoekstoetsen,
zodat deze daadwerkelijk een indicatie geeft van wat ze kunnen ten aanzien van het
ontwerpen van onderzoek?
Om na te kunnen gaan of leerlingen voldoende zijn uitgedaagd om te laten zien wat ze
kunnen, gaan we in op twee punten: de authenticiteit van de onderzoekstoets en de
omstandigheden waaronder de natoetsen werden afgenomen.
Het eerste punt werd bij de evaluatie van de kwaliteit van de onderzoekstoets al ter sprake
gebracht (zie beantwoording onderzoeksvraag 1b). Door de beperkte authenticiteit zouden
leerlingen de toets minder leuk en zinvol kunnen vinden dan de praktische opdrachten. Bij
geringe inzet en concentratie van leerlingen of een te moeilijke toets is het twijfelachtig of
de scores van leerlingen nog iets zeggen over hun kunnen. Toch blijkt uit empirische
gegevens over de beoordeling door leerlingen van de follow-up toets niet dat zij de toets te
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moeilijk vinden of zich er weinig voor inzetten: de gemiddelde scores op de betreffende
vragenlijstschalen geven aan dat leerlingen zich redelijk hebben ingezet voor de
onderzoekstoets en dat ze deze redelijk begrijpelijk vonden. Over alle leerlingen heen lijkt
de beperkte authenticiteit dus geen probleem te zijn.
Voor een specifieke groep leerlingen lijkt de authenticiteit daarentegen wel een probleem te
vormen. Het betreft de groep leerlingen die niet de volledige onderzoekstoets heeft
gemaakt maar slechts één van beide toetsdelen (onderzoeksvragen formuleren respectievelijk onderzoeksplan maken), om het beslag op de beschikbare lestijd te verminderen. Deze
groep leerlingen – meer dan 2/3 deel van alle leerlingen – scoort significant lager op de
voortoets en de follow-up toets dan leerlingen die de volledige onderzoekstoets hebben
gemaakt (circa 0,2 op een driepuntsschaal). Uit nadere analyses van verschillen tussen
beide groepen leerlingen blijkt het verschil in prestaties samen te gaan met een significant
verschil in inzet en in begrijpelijkheid van de toets: leerlingen die de volledige onderzoekstoets maken hebben zich meer ingezet (0,23 op een vierpuntsschaal) en vonden deze
begrijpelijker (0,42 op een vierpuntsschaal) dan leerlingen die slechts één van beide
toetsdelen hebben gemaakt. De hogere scores bij de leerlingen die de volledige onderzoekstoets hebben gemaakt zijn niet toe te schrijven aan één klas of aan indicatoren van kennis
en ervaring opgedaan voorafgaand aan de praktische opdrachten. Het verschil tussen beide
leerlinggroepen kan daarom gezien worden als een teken dat het plaatsen van de op
zichzelf staande onderzoeksstappen (onderzoeksvragen formuleren respectievelijk
onderzoeksplan maken) in een bredere onderzoeksmatige context (de ontwerpfase van
onderzoek doen als geheel) de inzet van leerlingen en de begrijpelijkheid van de
toetssituatie ten goede komt.
De gevonden verschillen roepen de vraag op of beide groepen leerlingen nog wel goed
vergelijkbaar zijn. Betoogd kan worden dat omdat in beide groepen op een andere wijze
onderzoeksvaardigheden zijn getoetst, ook ten dele iets anders wordt gemeten. Omdat
leerlingen bij de volledige onderzoekstoets zich meer hebben ingezet en de toets
begrijpelijker vinden, geeft dit een meer valide meting van onderzoeksvaardigheden. Een
gevolg daarvan zou kunnen zijn dat leerlingen die de volledige onderzoekstoets maken tot
een grotere toename in beheersing van onderzoeksvaardigheden komen.
Of inderdaad sprake is van een verschil in toename in beheersing tussen beide groepen is
niet systematisch onderzocht, gezien het late stadium van het onderzoeksproces waarin
deze verschillen werden ontdekt. Een vergelijking met het blote oog van de gemiddelde
waarden tussen voortoets en follow-up toets voor beide groepen geeft echter geen
aanleiding om te veronderstellen dat leerlingen die de volledige onderzoekstoets hebben
gemaakt tot een grotere toename in de beheersing van onderzoeksvaardigheden zijn
gekomen dan de andere leerlingen. Derhalve lijkt het niet problematisch dat in verdere
analyses geen onderscheid is gemaakt tussen leerlingen die wel respectievelijk niet de
volledige onderzoekstoets hebben gemaakt.
Het tweede punt betreft de omstandigheden waaronder de natoetsen zijn afgenomen. Er zijn
aanwijzingen dat bij de natoetsscores ruis een grotere rol speelt dan bij de voortoetsen. Uit
informele gesprekken met docenten en antwoorden van leerlingen op de open vragen in de
vragenlijst is te concluderen dat leerlingen zich bij beide natoetsen minder hebben ingezet
dan bij de voortoetsen. Een geringere inzet van leerlingen bij een nameting is een vaker
voorkomend probleem in onderwijsonderzoek. Bij de nameting is voor lerenden het nieuwe
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eraf en door de inspanning voor de experimentele interventie zelf kunnen of willen
lerenden soms minder aandacht opbrengen voor de nameting.
Het is aannemelijk dat deze verklaringen ook in deze studie opgaan. Het maken van een
praktische opdracht was een inspannende bezigheid voor leerlingen, met vaak een langere
looptijd dan gepland. Daar komt bij dat in de beoordeling van de praktische opdracht de
voor- en nameting met de onderzoekstoets samen slechts 10% van het eindcijfer bepalen.
De natoets kan door hen als mosterd na de maaltijd beschouwd zijn. Bovendien zal de
calculerende leerling zich alleen inspannen voor de natoets als hij/zij het idee heeft dat de
praktische opdracht zelf net niet genoeg kwaliteit heeft om aan een voldoende te komen.
Ditzelfde patroon zal zich waarschijnlijk níet hebben voorgedaan bij de follow-up toets die
zij een half jaar later maken voorafgaand aan de tweede praktische opdracht: deze voortoets
wordt niet meer geassocieerd met de eerste praktische opdracht van het vorig jaar maar met
de tweede praktische opdracht (in relatie waartoe de toets als warming up kan dienen en
waar ook alvast wat punten mee verdiend kunnen worden). Dit wordt bevestigd door de
eerder genoemde vragenlijstgegevens: leerlingen bleken zich gemiddeld genomen redelijk
te hebben ingezet bij deze tweede voortoets.
Een verschil in inzet tussen voortoetsen en natoetsen kan verschillende patronen in de
toetsscores op de voortoetsen en natoetsen verklaren: 1) de relatief lage score op de
natoetsen in vergelijking met de voortoetsen; 2) het gegeven dat zich vrijwel alleen
significante verschillen voordoen tussen de eerste voortoets en de follow-up toets (tevens
voortoets bij de tweede praktische opdracht); en 3) het gegeven dat alleen bij de
voortoetsen een verschil in prestaties zichtbaar is tussen leerlingen die de volledige
onderzoekstoets maakten en zij die slechts een deel daarvan maakten (onderzoeksvragen
formuleren respectievelijk onderzoeksplan maken).
Gezien deze indicaties voor het mogelijke verschil in inzet van de leerlingen bij de
natoetsen ten opzichte van de voortoetsen, is het vergelijken van de voortoetsscores met de
natoetsscores problematisch, omdat ze deels iets anders meten (zie Hoofdstuk 5 Tabel 5.10
en 5.11).
Samenvattende conclusie ten aanzien van vraag 3
Of er op de docentbeoordelingen van de praktische opdrachten sprake is geweest van
leerwinst is niet te bepalen, gezien het feit er geen mogelijkheid is tot vergelijking met een
gelijksoortige voormeting. Verder lijkt de betrouwbaarheid en de validiteit van de
docentbeoordelingen zo beperkt dat deze bij het beantwoorden van de overige onderzoeksvragen buiten beschouwing wordt gelaten.
Bij de onderzoekstoets heeft het geringe aantal significante verschillen tussen de
meetmomenten te maken met een combinatie van factoren. Ten eerste is het mogelijk dat
zich bij beginners zoals tweede fase leerlingen slechts in beperkte mate transfer voordoet.
De afwezigheid van een toename in scores op de onderzoekstoetsen kan opgevat worden
als een indicatie dat zich bij leerlingen (nog) geen transfer van het ene sociaal-geografische
subdomein naar het andere heeft voorgedaan. Mogelijk is het in het beginstadium van de
ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden moeilijk om ze in verschillende concrete
contexten toe te passen.
Ten tweede is de validiteit van de natoetsen mogelijk beperkt. Bij productgerichte metingen
kan zich een naijl-effect voordoen, waardoor een nameting die direct na afloop heeft
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plaatsgevonden geen goede indicatie geeft van het effect van de experimentele interventie.
Daarnaast zijn er empirische aanwijzingen dat zich een verschil in inzet van de leerlingen
bij de natoetsen heeft voorgedaan ten opzichte van de voortoetsen. Daardoor geven de
natoetsscores waarschijnlijk een vertroebeld beeld van de beheersing van onderzoeksvaardigheden en zijn ze minder geschikt als prestatiemaat. Dat zou betekenen dat alleen uit een
vergelijking van scores tussen de voortoetsen van de praktische opdrachten conclusies
kunnen worden getrokken over toename of afname in de beheersing van onderzoeksvaardigheden. Uitgaande van deze redenering biedt het gevonden verschil tussen de eerste
voortoets en de tweede voortoets (tevens follow-up toets) enige aanknopingspunten voor
verdere analyses naar de samenhang met leeromgevingsindicatoren zoals het begeleidingsgedrag van de docent. Dat ondanks de transferbarrière tussen deze meetmomenten sprake is
van een significant en positief verschil in beheersing van onderzoeksvaardigheden, maakt
het extra aannemelijk dat hier sprake is van leerwinst.
Vraag 4. Relatie tussen componenten van begeleidingsgedrag en leerresultaten
Voordat een gericht antwoord wordt gegeven op de drie onderzoeksvragen die bij het
vierde cluster behoren wordt eerst een beeld geschetst van de gevonden relaties tussen de
beheersing van onderzoeksvaardigheden en begeleidingsgedrag.
Samenvatting resultaten empirisch onderzoek
Met behulp van multilevel analyses is nagegaan in welke mate begeleidingsgedrag
samenhangt met leerprestaties. Er worden twee typen leerprestaties onderscheiden: de
beheersing van vaardigheden voor het ontwerpen van aardrijkskundig onderzoek en de
kwaliteit van de samenwerking per groepje leerlingen. De beheersing van onderzoeksvaardigheden wordt alleen afgemeten aan de follow-up toets over de eerste praktische opdracht,
omdat de overige nametingen waarschijnlijk niet valide zijn.9 De kwaliteit van de
samenwerking is gemeten bij zowel de eerste als de tweede praktische opdracht aan de
hand van leerlingpercepties. Samenwerking wordt als relevante leerprestatie beschouwd
omdat één van de theoretische veronderstellingen is dat als de docent kwalitatief goede
samenwerking tussen leerlingen stimuleert, dit kan bijdragen aan de beheersing van
onderzoeksvaardigheden.
In Figuur 6.1 staan de gevonden patronen in de multilevel analyses samengevat. De
patronen zijn gebaseerd op de betekenisvol significante predictoren in de analyses. Dat wil
zeggen dat de predictoren een significante regressiecoëfficiënt moeten hebben met een
grotere waarde dan 0,15 of -0,15 bij p<0,05 en zijn getoetst in een model met een
significant betere 'fit' dan een leeg model zonder predictoren.

9

Er is geen follow-up toets afgenomen na de tweede praktische opdracht, maar alleen een natoets direct na
afronding van de opdracht. Daarom is niet te beoordelen of bij de tweede praktische opdracht sprake is
geweest van leerwinst op de middellange termijn.
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Figuur 6.1. Patronen in de uitkomsten van de multilevel analyses.
1. Begeleiding gericht op de
samenwerking
2. Begeleiding gericht op het
onderzoeksproduct
3. Geografische ligging school
4. Ervaring van leerlingen met
het ontwerpen van onderzoek
opgedaan tussen de twee
praktische opdrachten in
5. Ervaring van de docent met
leerlingen onderzoek laten
ontwerpen

Bij de tweede praktische opdracht hangt begeleiding van de
samenwerking samen met de kwaliteit van de samenwerking.
Het geven van productgerichte begeleiding hangt in negatieve zin licht
samen met de scores op stap 2 (het maken van een onderzoeksplan).
Leerlingen in scholen buiten grote steden scoren hoger op stap 2 (het
maken van een onderzoeksplan) dan binnen grote steden.
Deze indicator van de tussentijds opgedane voorkennis van leerlingen
hangt licht negatief samen met de kwaliteit van de samenwerking.
Deze predictor hangt in negatieve zin samen met stap 2 (het maken van
een onderzoeksplan).

Interpretatie resultaten empirisch onderzoek
Hieronder wordt eerst ingegaan op een aantal 'patroonoverstijgende' interpretaties. Daarna
wordt nader ingegaan op de patronen die betrekking hebben op begeleidingsgedrag, aan de
hand waarvan de onderzoeksvragen bij cluster 4 beantwoord kunnen worden.
Hoewel bij de genoemde vijf predictoren in Figuur 6.1 sprake is van een patroon moet om
verschillende redenen de verklaringskracht ervan toch niet overschat worden. Ten eerste
hangt geen van de predictoren consequent samen met alle typen leerprestaties. Uit Figuur
6.1 blijkt dat de weergegeven patronen enkel betrekking hebben op de kwaliteit van de
samenwerking bij de tweede praktische opdracht en op stap 2 (het maken van een
onderzoeksplan) bij de eerste praktische opdracht.
Ten tweede is de verklaringskracht van de predictoren zelf beperkt omdat het grootste deel
van de variantie in leerlingscores hiermee niet verklaard kan worden. Uit de tabellen 5.10
en 5.11 in Hoofdstuk 5 is op te maken dat op subgroepniveau tussen de 65% en de 95% van
de variantie niet wordt verklaard. Op docentniveau wordt slechts in één van de vier
analyses een betekenisvol deel van de variantie verklaard. Dat komt omdat in de overige
gevallen de totale hoeveelheid te verklaren variantie verwaarloosbaar klein is.
Ten derde doet zich een groot verschil voor tussen analyses met betrekking tot stap 1
(hoofd- en deelvragen formuleren) en met betrekking tot stap 2 (onderzoeksplan maken).
Het lijkt alsof verschillen in prestaties ten aanzien van de vaardigheid onderzoeksvragen
formuleren onverklaarbaar zijn: geen enkele predictor is significant, en het percentage
verklaarde variantie is verwaarloosbaar klein. Dat zou te maken kunnen hebben met
verschillen in meettechnische kwaliteit bij stap 1 in vergelijking met stap 2. Daarvoor zijn
echter geen aanwijzingen gevonden in het onderzoek naar de kwaliteit van de onderzoekstoets. Plausibeler is dat het te maken heeft met de geringe geboekte leerwinst. De leerwinst
(het verschil tussen voortoets en follow-up toets) is bij het onderzoeksvragen formuleren
geringer dan bij het maken van een onderzoeksplan: er was daar alleen sprake van een
significant verschil bij p<0,10. Bij een geringe leerwinst valt minder snel een betekenisvolle samenhang met predictoren in de leeromgeving te verwachten.
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Een mogelijke verklaring voor het verschil tussen beide vaardigheden biedt de aard van de
vaardigheden. Het formuleren van onderzoeksvragen doet in sterkere mate een beroep op
domeinspecifieke kennis ten aanzien van het onderwerp van onderzoek dan het maken van
een onderzoeksplan. Wellicht is het voor leerlingen te moeilijk om de bij het formuleren
van onderzoeksvragen opgedane ervaring in andere subdomeinen in te zetten (ondanks de
aan de toets voorafgaande opdracht ter activering van de domeinspecifieke kennis). Ook
voor docenten zou het bij deze vaardigheid moeilijker kunnen zijn om leerlingen te
begeleiden binnen de kaders van procesgerichte instructie, omdat bij deze vaardigheid een
groter beroep wordt gedaan op parate domeinspecifieke kennis.10
Om na te gaan hoe robuust de gevonden patronen zijn is onderzocht in hoeverre dezelfde
patronen naar voren komen wanneer de voortoetsscore van de onderzoekstoets als
criteriumvariabele gebruikt in plaats van de score op de follow-up toets. De resultaten laten
zien dat twee van de drie predictoren die betekenisvol significant waren bij de follow-up
toets ook significant zijn bij de voortoets. Het betreft ‘geografische ligging van de school’
en ‘ervaring docent met leerlingen onderzoek laten ontwerpen’. Causaal geïnterpreteerd
betekent dit dat deze predictoren op de voortoets een vrijwel gelijke invloed hebben als op
de follow-up toets. Dat duidt erop dat deze predictoren de leerlingen niet specifiek
beïnvloed hebben ten tijde van de uitvoering van de praktische opdracht. De derde
predictor – begeleiding gericht op het onderzoeksproduct – is bij de voortoetsanalyses in
tegenstelling tot de follow-up toets níet significant. Dit suggereert dat productgerichte
begeleiding ten tijde van de praktische opdracht een negatief effect heeft gehad op de
beheersing van de vaardigheid ‘onderzoeksplan maken’. Productgerichte begeleiding is
echter in tegenstelling tot de andere componenten van begeleidingsgedrag gemeten aan de
hand van één vragenlijstitem (de mate waarin de docent kant en klare oplossingen aanreikt
voor de onderzoeksproblemen van leerlingen). Het is daarom niet uit te sluiten dat de
gevonden relatie toch op toeval berust.
Wanneer specifiek wordt gekeken naar de patronen die betrekking hebben op de relatie
tussen begeleidingsgedrag en leerprestaties, dan kan een antwoord worden gegeven op de
drie onderzoeksvragen bij cluster 4.
4a. Hoe sterk is de relatie tussen de mate van structurering van het leren onderzoek doen
en de toename in beheersing van vaardigheden voor het ontwerpen van aardrijkskundig
onderzoek?
Onderzoeksvragen 4a en 4b worden beantwoord aan de hand van de geformuleerde
hypotheses. De hypotheses zijn geformuleerd in termen van oorzaak – gevolg. Omdat deze
studie geen experimenteel design meer betreft met condities, en in de analyses begeleidingsgedrag als kwantitatieve variabele is meegenomen in een regressie-analytisch design,
10

De twee vaardigheden verschillen iets minder dan hier gesuggereerd wordt: een onderdeel van de
vaardigheid ‘ontwerpen van een onderzoeksplan’ is het inperken van de (gegeven) onderzoeksvragen om de
uitvoerbaarheid van het onderzoek te vergroten. Echter, inperken van onderzoeksvragen is slechts een klein
onderdeel van de vaardigheid ‘onderzoeksvragen formuleren’, waarin bovendien domeinspecifieke kennis
nauwelijks een rol speelt.
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moet een extra voorbehoud worden gemaakt bij het interpreteren van de gevonden
samenhangen in causale termen.
1) Hoe meer structurering van het leren onderzoek doen wordt aangebracht door de
docent voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van een praktische opdracht, des
te sterker is de toename in beheersing van onderzoeksvaardigheden van leerlingen.
Deze hypothese moet worden verworpen, omdat noch structurering van het leren
onderzoek doen noch begeleiding van de samenwerking samenhangen met de beheersing van onderzoeksvaardigheden.
2) Indien bij opeenvolgende praktische opdrachten sprake is van een geleidelijke
afname van de mate van structurering van het leren onderzoek doen tijdens de
taakuitvoering (‘fading’), zal dit leiden tot een grotere toename in de beheersing
van onderzoeksvaardigheden van leerlingen dan wanneer geen sprake is van ‘fading’.
Onduidelijk is of deze hypothese moet worden verworpen, omdat er gemiddeld genomen geen sprake was van een geleidelijke afname van structurering van het leren
onderzoek doen (‘fading’). Er is weliswaar van de eerste op de tweede praktische
opdracht een significante afname zichtbaar van sterke structurering van het leren
onderzoek doen, maar die gaat niet samen met een toename van zwakke structurering. Daarom is er – gegeven de definitie – geen sprake van ‘fading’.
4b. Hoe sterk is de relatie tussen de begeleiding van de samenwerking en de toename in
beheersing van deze onderzoeksvaardigheden?
3) Hoe meer begeleiding van de samenwerking wordt gegeven door de docent voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van een praktische opdracht, des te sterker is de
toename in beheersing van onderzoeksvaardigheden van leerlingen.
Deze hypothese moet worden verworpen, omdat begeleiding van de samenwerking
niet samenhangt met de beheersing van onderzoeksvaardigheden.
Het antwoord op de hypotheses 1 t/m 3 wekt de indruk dat de begeleiding van de docent
geen enkele invloed heeft gehad op het proces van het leren onderzoek doen van leerlingen.
Die conclusie is echter voorbarig. Ten eerste beschikken we alleen over een valide meting
van de toename in de beheersing van onderzoeksvaardigheden bij de eerste praktische
opdracht. Onbekend is hoe de invloed van de docent is geweest bij de tweede praktische
opdracht. Ten tweede is sprake van een licht negatief effect van productgerichte
begeleiding tijdens de taakuitvoering. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat een te
oplossingsgerichte begeleidingsstrategie van een docent leerlingen een kans ontneemt om
te leren hoe ze zelf een aan onderzoek gerelateerd probleem moeten aanpakken. Ten derde
zijn er empirische aanwijzingen dat bepaalde vormen van procesgerichte begeleiding door
de docent samenhangen met de kwaliteit van de samenwerking en de aard van de
metacognitieve leeractiviteiten die leerlingen samen ontplooien (zie hypothese 4).
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4) Hoe meer begeleiding wordt gegeven door docenten die gericht is op de samenwerking voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van een praktische opdracht, des te
beter is de kwaliteit van de samenwerking tussen leerlingen.
Deze hypothese kan niet worden verworpen. Begeleiding van de samenwerking
blijkt in enige mate samen te hangen met de kwaliteit van de samenwerking tussen
leerlingen in subgroepjes. Causaal geïnterpreteerd betekent dat dat naarmate een
docent leerlingen meer begeleid heeft ten aanzien van de samenwerking, dit ook
daadwerkelijk heeft bijgedragen aan de kwaliteit van de samenwerking in het betreffende groepje leerlingen. Met begeleiden van de samenwerking wordt bedoeld
dat de docent tijdens de uitvoering van de praktische opdracht de samenwerking in
de gaten houdt en aanstuurt, en dat de docent voorafgaand aan de uitvoering op activerende wijze instructie geeft over hoe je op productieve wijze kunt samenwerken.
De relatie tussen begeleiding van de samenwerking en de kwaliteit van de samenwerking
doet zich alleen voor bij de tweede praktische opdracht. Bij de eerste praktische opdracht
hebben de pogingen van de docenten om de samenwerking te optimaliseren klaarblijkelijk
geen invloed gehad op de samenwerking. Hiervoor zijn twee verklaringen te bedenken.
Een eerste verklaring is dat de begeleidingsmodellen bij de eerste praktische opdracht nog
niet voldoende waren geïmplementeerd: voor veel docenten was het begeleiden van de
samenwerking betrekkelijk nieuw; het was een oefening met nieuw gedrag. Er zijn voor
deze verklaring evenwel geen empirische aanwijzingen te vinden: de mate van begeleiding
van de samenwerking is bij de eerste en tweede praktische opdracht nagenoeg gelijk (zie
paragraaf 4.3.4).
Een plausibelere verklaring is dat het begeleidingsgedrag wel van invloed is geweest op de
kwaliteit van de interactie bij de eerste opdracht, maar niet zodanig dat het met de
gehanteerde kwaliteitsmaat voor samenwerking meetbaar is. Dit vermoeden is ingegeven
door de uitkomsten van analyses van de relatie tussen begeleidingsgedrag en metacognitieve leeractiviteiten van (samenwerkende) leerlingen. Uit deze analyses volgt een empirische
aanwijzing dat het begeleidingsgedrag bij de eerste praktische opdracht wel degelijk van
invloed is geweest op de kwaliteit van de interactie. Uit de analyse van interactieprotocollen blijkt dat groepjes die bij het werken aan de eerste praktische opdracht relatief veel
begeleiding van de samenwerking kregen, tot meer passende metacognitieve leeractiviteiten kwamen dan groepjes die relatief weinig begeleiding van de samenwerking kregen (zie
Hoofdstuk 5). Het lijkt erop dat leerlingen door de pogingen van de docent om de
samenwerking te optimaliseren meer in staat lijken om hun eigen leerproces te reguleren.
Dat blijkt niet alleen uit het bredere spectrum van metacognitieve leeractiviteiten dat aan
bod komt (oriënteren, strategie bepalen en de uitvoering ervan monitoren), maar ook uit het
feit dat deze zich meer focussen op het leren onderzoek doen dan op de vakinhoud (het
onderwerp van onderzoek en daaraan gerelateerde domeinspecifieke begrippen).
Het feit dat de begeleiding van de samenwerking bij de eerste praktische opdracht wel
samenhangt met de leeractiviteiten van leerlingen, maar niet met de kwaliteit van de
samenwerking kan op twee manieren verklaard worden. Het is niet uitgesloten dat dit
verschil te maken heeft met de kleinschalige aard van het deelonderzoek naar leeractiviteiten. Onbekend is of het effect van begeleiding van de samenwerking op de leeractiviteiten
zich over alle leerlingen heen bij alle deelnemende docenten heeft voorgedaan. In ieder
geval is plausibel dat het verschil te maken heeft met het verschil in de gemeten begrippen.
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In de kwaliteitsmaat van de samenwerking komt een groot aantal kenmerken van
kwalitatief goede samenwerking samen. In Hoofdstuk 4 werd al geconcludeerd dat hierin
de kenmerken van ‘exploratory talk’ naar verhouding niet sterk meewegen. In ‘exploratory
talk’ nemen leerlingen een constructief kritische houding aan ten opzichte van elkaar,
waardoor een productieve discussie ontstaat waarin vragen gesteld worden en ideeën
geëxploreerd en beargumenteerd worden (Mercer, 1995). Juist bij ‘exploratory talk’ zijn
gezamenlijke metacognitieve leeractiviteiten te verwachten. Kortom: de begrippen
‘kwaliteit van de samenwerking’ en ‘metacognitieve leeractiviteiten’ overlappen slechts ten
dele. Mogelijk heeft de begeleiding van de samenwerking bij de eerste praktische opdracht
vooral effect gehad op die aspecten van samenwerking (‘exploratory talk’) die ook
gezamenlijke metacognitieve leeractiviteiten uitlokken.
4c. In welke onderlinge verhouding hangen de mate van structurering van het leren
onderzoek doen en de mate van begeleiding van de samenwerking het sterkst samen met de
toename in beheersing van deze onderzoeksvaardigheden?
Deze laatste onderzoeksvraag benadert de kern van de probleemstelling. Die kern betreft
het effect van de onderlinge verhouding tussen de mate van structurering van het leren
onderzoek doen en de mate van begeleiding van de samenwerking op de toename in de
beheersing van onderzoeksvaardigheden. In tegenstelling tot de probleemstelling zelf is
vraag 4c geformuleerd in termen van samenhangen, omdat causale relaties niet onderzocht
kunnen worden, maar hooguit te beredeneren zijn op basis van plausibiliteit.
Om vraag 4c te kunnen beantwoorden moeten we weten of sprake is van een optimale
verhouding tussen de mate van structurering van het leren onderzoek doen en de
begeleiding van samenwerking voor leerprestaties. Het probleem hierbij is dat met het
loslaten van het experimentele design ten gunste van een regressie-analytisch design, het
lastig is geworden om een dergelijk interactie-effect te onderzoeken. Op basis van de
uitgevoerde analyses kan weliswaar gesteld worden dat geen van de twee componenten van
begeleidingsgedrag (‘begeleiding samenwerking’ en ‘structurering van het leren onderzoek
doen’) significant samenhangen met de toename in de beheersing van onderzoeksvaardigheden, maar daaruit kan niet geconcludeerd worden dat zich geen interactie-effect
voordoet. Niet uitgesloten is dat het effect van de ene begeleidingscomponent wordt
uitgevlakt door het effect van de andere. Met andere woorden: op basis van de uitgevoerde
analyses is vraag 4c niet te beantwoorden.
Samenvattende conclusie ten aanzien van vraag 4: beantwoording probleemstelling
De probleemstelling spitst zich toe op de vraag wat het effect is van de onderlinge
verhouding tussen de mate van structurering van het leren onderzoek doen en de mate van
begeleiding van de samenwerking op de toename in de beheersing van onderzoeksvaardigheden. Om twee redenen is het problematisch om deze probleemstelling te beantwoorden.
Ten eerste is het moeilijk om de gevonden samenhangen te interpreteren in termen van
oorzaak - gevolg relaties. Omdat de quasi-experimentele condities in het onderzoek niet
goed genoeg geïmplementeerd zijn en is overgegaan op een regressie-analytisch design
waarin begeleidingsgedrag als kwantitatieve variabele is meegenomen, zijn de mogelijkheden beperkt om de gevonden samenhangen causaal te interpreteren. De antwoorden op de
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onderzoeksvragen en hypotheses moeten gezien worden als exploratieve interpretaties van
verbanden tussen variabelen op meetniveau. Dat wil zeggen dat de achterliggende
veronderstellingen op theoretisch niveau in een experimenteel onderzoek nader getoetst
moeten worden.
Ten tweede is het moeilijk om de probleemstelling te onderzoeken met het gebruikte
regressie-analytische design, omdat het gaat om het vinden van de optimale verhouding
tussen twee begeleidingscomponenten. Hoewel de antwoorden op het vierde cluster van
onderzoeksvragen en hypotheses er op duiden dat er geen verband is tussen enerzijds de
toename in de beheersing van onderzoeksvaardigheden en anderzijds de mate van
structurering van het leren onderzoek doen en de begeleiding van de samenwerking door
docenten, is niet uit te sluiten dat een effect van de ene begeleidingscomponent teniet wordt
gedaan door een tegengesteld effect van de andere (een interactie-effect).
Ondanks het feit dat de probleemstelling als geheel niet te beantwoorden is, kan wel op
basis van de onderzoeksvragen en hypotheses in exploratieve zin een uitspraak worden
gedaan over de samenhang tussen de componenten van begeleidingsgedrag afzonderlijk en
leerprestaties in brede zin.
Uit het onderzoek blijkt dat de begeleiding van de samenwerking door de docent in enige
mate samenhangt met de interactie tussen leerlingen. Ten eerste blijkt bij de tweede
praktische opdracht dat naarmate de docent meer de samenwerking van leerlingen
begeleidt, leerlingen ook daadwerkelijk beter met elkaar gaan samenwerken. Ten tweede
blijkt uit kleinschalig observationeel onderzoek dat is uitgevoerd bij de eerste praktische
opdracht dat leerlinggroepjes onderling verschillen in hoe ze samen op het ontwerpen van
onderzoek reflecteren. Er zijn aanwijzingen dat leerlinggroepjes van docenten die meer de
samenwerking begeleiden tot een grotere variatie in metacognitieve leeractiviteiten komen
en deze leeractiviteiten meer op onderzoek doen richten dan op vakinhoud in vergelijking
met andere leerlinggroepjes. Of in deze twee analyses sprake is van een causale relatie kan
niet met zekerheid worden gezegd.
Niet onderzocht is of de kwaliteit van de samenwerking en de kwaliteit van de metacognitieve leeractiviteiten samenhangen met een toename in de beheersing van onderzoeksvaardigheden. De theoretisch veronderstelde relatie tussen metacognitieve leeractiviteiten en
beheersing van onderzoeksvaardigheden is niet onderzocht omdat deze buiten het bestek
van de betreffende deelstudie viel. De theoretisch veronderstelde relatie tussen kwaliteit
van de samenwerking en de beheersing van onderzoeksvaardigheden kon niet statistisch
getoetst worden, omdat alleen bij de tweede praktische opdracht begeleiding van de
samenwerking samenhing met de kwaliteit van de samenwerking, en bij deze tweede
opdracht geen valide tweede meting van onderzoeksvaardigheden beschikbaar is.
In tegenstelling tot begeleiding van de samenwerking hangt structurering door de docent
van het leren onderzoek doen met geen enkele criteriumvariabele betekenisvol samen. Een
mogelijke theoretische verklaring daarvoor is dat de twee didactische benaderingen uit het
theoretisch kader (directe instructiemodel voor strategisch handelen en het model voor
ondersteunende instructie) niet effectief zijn. Immers, in het directe instructiemodel voor
strategische handelen wordt sterke structurering van het leren onderzoek doen essentieel
geacht, en in het model voor ondersteunende instructie wordt een combinatie wenselijk
geacht van zwakke structurering van het leren onderzoek doen met begeleiding van de
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samenwerking. De empirische gegevens in deze studie geven alleen een indicatie dat
begeleiding van de samenwerking indirect bij kan dragen aan de beheersing van
onderzoeksvaardigheden (via de kwaliteit van de samenwerking en de leeractiviteiten). Dat
zou kunnen betekenen dat de docent zich het beste verre kan houden van het geven van
taakinhoudelijke begeleiding (eventueel afgezien van productgerichte instructie vooraf en
feedback na tussentijdse beoordelingsmomenten).
Er zijn ook methodische verklaringen mogelijk voor de afwezigheid van een effect van
structurering van het leren onderzoek doen. Of de afwezigheid van een effect theoretisch
verklaard mag worden of dat methodische verklaringen plausibeler zijn, wordt besproken
in de volgende paragraaf.
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6.3. Discussie
Los van alle systematisch verzamelde en geanalyseerde gegevens, is op basis van
persoonlijke indrukken van de onderzoeker het onderzoek als volgt te typeren. Met veel
inzet en belangstelling hebben negen docenten samen met de onderzoeker twee praktische
opdrachten ontworpen en uitgeprobeerd met alle onderzoeksmatige toeters en bellen die
daarbij horen. Ondanks hun drukke werkzaamheden deden zij hun best om zich de
specifieke richtlijnen van de onderzoeker voor de uitvoering van de praktische opdrachten
eigen te maken. Alle voorbereidende bijeenkomsten en richtlijnen ten spijt verloren
sommige docenten bij de eerste praktische opdracht het overzicht over welke activiteiten
op welk moment van hen gevraagd werden. Ook gaven enkele docenten aan zich onzeker te
voelen over hoe leerlingen volgens de richtlijnen te begeleiden in de korte tijd die
beschikbaar was. Naar aanleiding van een open vraag in een vragenlijst klaagde een
aanzienlijk deel van de leerlingen over aspecten van de begeleiding: met name dat vooraf
onduidelijk was wat van hen verwacht werd en dat ze te weinig ondersteuning kregen
tijdens de taakuitvoering (te weinig sturing, uitleg of controle). Volgens docenten voelden
veel leerlingen zich overvraagd. Het invullen van de vragenlijsten en het maken van de
onderzoekstoetsen naast het intensieve werk aan de praktische opdracht zelf wekte irritatie
op. Achteraf gaven veel docenten aan niet erg tevreden te zijn over de kwaliteit van de
praktische opdrachten. Afgesproken was dat per klas de beste bijdrage ingestuurd zou
worden naar een groep inhoudelijke experts op het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Vanwege de geringe kwaliteit wilden veel docenten
echter geen praktische opdracht insturen. Bij de tweede praktische opdracht (ruim een half
jaar later) kwamen er geen signalen meer vanuit docenten dat ze niet wisten waar ze aan
toe waren, of dat ze moeite hadden met het begeleiden. Alleen de indruk van de docenten
dat leerlingen aan ‘toetsmoeheid’ leden bleef bij hen bestaan.
Deze persoonlijke indrukken versterken de al eerder vermelde empirische indicaties dat de
implementatie van het onderzoek te wensen overliet. Dat vraagt om een nadere analyse van
de kwaliteit van het onderzoek. Die analyse vindt plaats aan de hand van de drie
onderstaande onderwerpen.
1. Begripsvaliditeit: zijn de centrale concepten in het onderzoek goed gemeten
(begeleiding, samenwerking, leeractiviteiten en onderzoeksvaardigheden)?
2. Onderscheidingsvermogen: waren de leeromgevingen krachtig genoeg om leerlingen te leren onderzoek doen? (Denk aan de praktische opdrachten en de implementatie van de begeleidingscomponenten daarbij.)
3. Generaliseerbaarheid van de resultaten.
a) Wat zeggen de gevonden patronen over de bij het onderzoek betrokken aardrijkskunde docenten en hun vwo-klas?
b) Wat zeggen de gevonden patronen over de populatie van aardrijkskunde docenten die lesgeven in de bovenbouw van het vwo en de populatie van vwoleerlingen?
c) Wat zeggen de gevonden patronen over het domein van begeleiding van leerlingen bij de ontwikkeling van complexe vaardigheden in het algemeen?
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1. Begripsvaliditeit: zijn de centrale concepten goed gemeten?
Eerder in dit hoofdstuk zijn de volgende conclusies getrokken ten aanzien van de
begripsvaliditeit van de belangrijkste meetinstrumenten.
De enige voldoende betrouwbare en valide maat voor de beheersing van onderzoeksvaardigheden is de eerste voortoets en de follow-up onderzoekstoets, afgenomen ruim
een half jaar na afronding van de eerste praktische opdracht (zie beantwoording
onderzoeksvraag 3). Bij de onderzoekstoetsen afgenomen direct na afloop van de
praktische opdracht en de docentbeoordelingen bestaan grote twijfels over de betrouwbaarheid van de wijze van meten en de begripsvaliditeit. Dat bij de follow-up
toets sprake is van een significante toename in de scores ten opzichte van de voortoets
ondanks de transferbarrière die zich waarschijnlijk heeft voorgedaan, maakt aannemelijk dat hier sprake is van leerwinst.
Met items in vragenlijsten voor leerlingen zijn componenten van begeleiding door de
docent en van de kwaliteit van de leeromgeving in brede zin gemeten. Eerder is
betoogd dat de percepties van leerlingen een goede indicatie kunnen geven van de
leeromgeving. Vrijwel alle componenten bleken betrouwbaar te meten en ook de
mate van samenhang in percepties tussen leerlingen in hetzelfde groepje bleek gemiddeld genomen acceptabel (zie beantwoording tweede cluster van onderzoeksvragen). De enige uitzondering betreft de mate van productgerichte begeleiding. Deze is
gemeten aan de hand van één item. Dit betreft alleen oplossingsgerichte ondersteuning tijdens de taakuitvoering. Andere vormen van productgerichte begeleiding (zoals
instructie over kwaliteitseisen voor goed onderzoek of productgerichte feed-back na
een tussentijdse beoordeling) werden niet gedekt met de vragenlijst. Ook een ander
aspect van de kwaliteit van de begeleiding kan niet goed beoordeeld worden: de
aansluiting van de structurering van het leren onderzoek doen op het niveau van de
leerlingen en de specifieke onderzoeksproblemen waar zij tegenaan lopen. Onder
punt 2 (‘onderscheidingsvermogen’) wordt hierop nader ingegaan.
Ook de kwaliteit van de samenwerking is betrouwbaar te meten aan de hand van de
vragenlijstitems (zie paragraaf 4.3.2.3). In de kwaliteitsmaat voor samenwerking ligt
het accent op basale voorwaarden voor samenwerking en weegt de aanwezigheid van
een constructief kritische houding van leerlingen ten opzichte van elkaar niet zo
zwaar mee. Daardoor kunnen bepaalde effecten van de begeleiding door de docent op
de samenwerking aan het zicht onttrokken zijn gebleven.
De kwaliteit van de metacognitieve leeractiviteiten van leerlingen is op kleine schaal
gemeten aan de hand van een observatie-instrument. Tussen de beoordelaars van de
interactieprotocollen is een voldoende mate van overeenstemming vastgesteld. Bovendien bleek het construct metacognitieve leeractiviteiten als geheel betrouwbaar te
meten (zie paragraaf 4.3.3.3). Hoewel de mate van overeenstemming en de betrouwbaarheid geen garantie bieden voor een valide meting, is hiermee in ieder geval aan
een voorwaarde voor een valide meting voldaan.
Een factor die een negatieve invloed op de begripsvaliditeit kan hebben gehad bij de
vragenlijsten en de onderzoekstoets, is de vertekening die is ontstaan als gevolg van de
doorgevoerde databewerkingen. Bij beide instrumenten zijn maatregelen genomen om te
voorkomen dat leerlingen buiten beschouwing zouden moeten worden gelaten als op een
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aantal items van een schaal gegevens ontbraken. In Bijlage procesverslag databewerking is
beschreven welke maatregelen in dat kader zijn genomen, en welk effect dit heeft gehad op
gemiddelde schaalwaarden, standaarddeviaties en de Cronbach’s alpha. Kort samengevat
was het resultaat dat het effect van de genomen maatregelen in vrijwel alle gevallen
verwaarloosbaar klein, zodat de vertekening in de data niet groot kan zijn.
Samenvattende conclusie ten aanzien van begripsvaliditeit
Uit de gegevens over de kwaliteit van de feitelijk gebruikte empirische gegevens kan
worden afgeleid dat de manier van meten van vrijwel alle achterliggende begrippen in
voldoende mate betrouwbaar is. Ten aanzien van sommige meetinstrumenten ontbreken
empirische indicaties van de validiteit van de gemeten begrippen. Toch is er op theoretische gronden en op basis van de beschikbare empirische gegevens geen aanleiding om te
veronderstellen dat de begripsvaliditeit van de instrumenten tekort schiet (met uitzondering
van bepaalde aspecten van begeleidingsgedrag, waarover meer onder punt 2). Het is dan
ook niet erg aannemelijk dat de geringe samenhang tussen leeromgeving en leerprestaties
aan de kwaliteit van de meetinstrumenten is toe te schrijven.

2. Onderscheidingsvermogen: waren de leeromgevingen krachtig genoeg?
De ‘kracht’ van de leeromgevingen staat voor de mate waarin gunstige randvoorwaarden
aanwezig zijn om het leren ontwerpen van een onderzoek mogelijk te maken. Het begrip
‘kracht’ heeft vanuit het theoretisch kader een specifieke invulling gekregen (redenerend
vanuit het directe instructiemodel voor strategisch handelen en het model voor ondersteunende instructie). Als zodanig staat die invulling op deze plaats niet ter discussie. Het gaat
om de vraag of deze leeromgevingen goed zijn geoperationaliseerd en geïmplementeerd.
Dit wordt bediscussieerd aan de hand van drie mogelijke zwakke plekken: de duur van de
interventie bij leerlingen, de intensiteit van de ondersteuning van leerlingen daarbij en de
kwaliteit van de ondersteuning. De praktische opdrachten zelf worden niet als mogelijke
zwakke plek gezien, omdat er geen redenen zijn om aan de kwaliteit daarvan te twijfelen.
Leerlingen beoordeelden de kwaliteit van beide praktische opdrachten als voldoende met
een normale spreiding rond het gemiddelde (zie paragraaf 4.3.5.4).
Duur van de interventie bij leerlingen
In betrekkelijk korte tijd hebben leerlingen een onderzoek moeten ontwerpen en uitvoeren.
Iedere praktische opdracht moest in tien uur gemaakt worden. Er waren drie lesuren
beschikbaar om in groepjes onderzoeksvragen te bedenken met een bijpassend onderzoeksplan, en nog eens drie lessen voor de uitvoering van het onderzoek. Leerlingen mochten
ook buiten de les eraan werken, maar van die mogelijkheid lijken leerlingen maar
mondjesmaat gebruik te hebben gemaakt, gezien het gemiddeld aantal uren dat in totaal aan
de ontwerpfase is besteed. Gezien de complexe aard van de taken kan geconcludeerd
worden dat de bestede tijd aan het onderzoeksontwerp aan de krappe kant was. Dat de duur
van de interventie zo beperkt is, heeft te maken met de praktische onderwijsomstandighe-
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den waarin het onderzoek is uitgevoerd. Het aantal uren is het resultaat van onderhandelingen met de bij het onderzoek betrokken docenten.
Intensiteit van de ondersteuning aan leerlingen
Naast de duur van de interventie kan ook naar de intensiteit van de ondersteuning gekeken
worden. Met intensiteit wordt bedoeld: hoe intensief (naar tijd gemeten) leerlingen
ondersteund werden in de leeromgevingen. Voorafgaand aan de taakuitvoering vond een
introductieles plaats over (leren) ontwerpen van onderzoek en over de betreffende
praktische opdracht in het bijzonder. Sommige docenten besteedden daarnaast nog een
halve les aan het leren samenwerken. Tijdens de taakuitvoering boden de docenten
ondersteuning op maat aan de groepjes. Leerlingen schatten zelf het aantal minuten
begeleiding bij de ontwerpfase gemiddeld genomen op 14. De spreiding rond dit
gemiddelde is evenwel groot. Naast de ondersteuning door de docent bood het opdrachtmateriaal enige mate van structurering van het leren onderzoek doen en de samenwerking. Het
is moeilijk te beoordelen of deze intensiteit van de interventie voldoende is geweest om het
leren onderzoek doen te stimuleren. De hieronder besproken kwaliteit van de geboden
ondersteuning biedt een betere indicatie.
Kwaliteit van de ondersteuning aan leerlingen
Afgezien van de tijd die aan ondersteuning is besteed, kan ook worden gekeken naar de
kwaliteit van die ondersteuning. De begeleiding door de docent varieerde enigszins per klas
en per groepje leerlingen. Er zijn aanwijzingen dat de begeleidingsmodellen niet goed
genoeg zijn geïmplementeerd.
Ten eerste verschilden de condities niet van elkaar zoals beoogd. De verschillen tussen de
docenten binnen een conditie waren in de regel groter dan de verschillen tussen de
condities. De condities onderscheidden zich alleen vrij consequent van elkaar zoals beoogd
ten aanzien van de begeleiding van de samenwerking (zie paragraaf 5.2). De geringe
verschillen vormen een duidelijk teken dat de ondersteuning aan docenten door de
onderzoeker bij het implementeren van de begeleidingsmodellen tekort is geschoten.
Waarschijnlijk is de ondersteuning voorafgaand aan de uitvoering van de praktische
opdrachten niet intensief genoeg geweest, gegeven de voorkennis en ervaring van
docenten, en wreekt zich hier het gebrek aan feed-back op het begeleidend handelen van
docenten tijdens de uitvoering van de praktische opdrachten.
Ten tweede kunnen vraagtekens gezet worden bij de kwaliteit van de structurering van het
leren onderzoek doen door de docent. Met kwaliteit wordt bedoeld: hoe goed de ingezette
begeleidingsstrategieën aansluiten op het niveau van de leerlingen (binnen de zone van
naaste ontwikkeling) en op het specifieke onderzoeksprobleem waarmee leerlingen
worstelen. De twijfel omtrent de kwaliteit van de structurering is ingegeven door het
empirische gegeven dat begeleiding van de samenwerking wel samenhangt met
leerprestaties, maar structurering van het leren onderzoek doen niet, terwijl de gemiddelde
waarden en de spreiding van scores op beide componenten van een vergelijkbare grootte
zijn (m≈2,1; sd≈0,5). Daar komt bij dat de manier waarop begeleidingsgedrag is gemeten
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geen rekening houdt met de kwaliteit van de structurering in voornoemde zin. Daarom kan
niet worden uitgesloten dat die kwaliteit onvoldoende is geweest.
In een recent onderzoek naar ondersteuning van docenten bij het begeleiden van leerlingen
bij leren onderzoek doen wordt geconcludeerd dat docenten er vaak niet in slagen
leerlingen adequate inhoudelijke begeleiding te bieden (Smits, 2003). Een tekort in de
begeleiding wordt vaak in verband gebracht met de geringe eigen onderzoekservaring van
docenten en geringe ervaring op het vlak van het begeleiden van leerlingen bij onderzoek
(Rijborz, 2003; Smits, 2003; Tilburg & Verloop, 2000). Smits noemt ook het gebrek aan
commitment van de docenten in zijn onderzoek, aan het doel van ‘leren onderzoek doen’
als verklaring: zij richten zich meer op het bevorderen van onderzoekend leren dan op leren
onderzoeken.
Een uitgangspunt in de didactische modellen in het theoretisch kader van onderhavig
onderzoek is dat de docent een expert is ten aanzien van kennis en vaardigheden met
betrekking tot het te leren domein (Collins, Brown & Newman, 1989; Duffy & Roehler,
1989; Veenman, 1992). Een geringe onderzoekservaring wreekt zich in begeleidingssituaties waarin docenten deze zouden kunnen gebruiken als referentiekader om te begrijpen
met welke problemen leerlingen worstelen en hoe deze aangepakt kunnen worden. Om een
richtinggevende vraag te kunnen stellen of een strategische hint te geven, is het van belang
dat een docent voorbeelden of ervaringen paraat heeft. Het verschil tussen structurering van
het leren onderzoek doen en begeleiding van de samenwerking is dat deze laatste minder
aan onderzoek gerelateerde kennis van de docent vergt. Samenwerkingsprocessen zijn in
mindere mate domeinspecifiek. Waarschijnlijk kan de docent daarbij in het begeleidend
handelen putten uit een groter arsenaal van ervaringen, waardoor interventies met
betrekking tot de samenwerking vaker effectief zijn.
Ook onderzoek in een ander domein – wiskundig probleem oplossen – duidt erop dat het
moeilijk is voor docenten om structurering van het taakinhoudelijke leerproces goed te
implementeren. Uit dit onderzoek komt naar voren dat taakinhoudelijke leerprocesgerichte
structurering vaak uitwerking mist (Dekker & Elshout-Mohr, in druk). Dekker e.a.
vergeleken de prestaties van leerlingen op een wiskundige taak in twee experimentele
condities: in de ene conditie boden docenten alleen structurering van het taakinhoudelijke
leerproces (‘procesgerichte ondersteuning’ in hun terminologie) en in de andere conditie
alleen ondersteuning van de samenwerking. Leerlingen bleken in de laatste conditie
significant beter te presteren dan in de eerste. Dekker e.a. concluderen dat ondersteuning
van de samenwerking beter werkt dan structurering van het taakinhoudelijke leerproces. In
hun onderbouwing van die conclusie zijn drie verklaringen te onderscheiden.
1. De structurering van het taakinhoudelijke leerproces heeft minder effect omdat het
voor docenten moeilijk is om een inschatting te maken van het leerproces van leerlingen en daarbij passende ‘inhoudelijke’ structurering te geven, omdat ze leerlingen niet voortdurend van dichtbij kunnen monitoren.
2. Het geven van structurering van het taakinhoudelijke leerproces brengt docenten
soms ook in de verleiding om zelf de taak voor de leerlingen uit te voeren (met andere woorden: weggeven van de oplossing in plaats van de aanpak van de taak te
structureren).
3. De structurering van het taakinhoudelijke leerproces verstoort vaak de interactie
tussen leerlingen. Het blijkt heel moeilijk te zijn voor docenten om zich niet op één
groepslid te richten maar op de groep als geheel. De auteurs laten aan de hand van
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de beschrijving van een case zien dat als de docent slechts met één van de groepsleden interacteert de andere groepsleden al snel afhaken en na het terugtrekken van de
docent ook minder geneigd zijn om de samenwerking weer aan de gaan.
Deze derde verklaring duidt niet alleen op een tekort in de implementatie van de
structurering van het leren onderzoek doen, maar ook op de beperkte effectiviteit daarvan
omdat het klaarblijkelijk alleen in zeer specifieke omstandigheden niet averechts uitpakt.
Daarmee wordt de vraag opgeworpen of de afwezigheid van een effect van structurering
van het leren onderzoek doen in deze studie niet ten onrechte aan een slechte implementatie
wordt toegeschreven. Als ervan mag worden uitgegaan dat dezelfde begeleidingsprincipes
voor groepstaken gelden in het domein onderzoeksvaardigheden als in het domein van
wiskundig probleemoplossen, dan is het ook in onderhavig onderzoek mogelijk dat
structurering van het taakinhoudelijke leerproces minder effectief is dan begeleiding van de
samenwerking. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat de combinatie van structurering van het
leren onderzoek doen met begeleiding van de samenwerking in deze studie een potentieel
sterk effect van begeleiding van de samenwerking teniet heeft gedaan – een interactieeffect waarbij het effect van de ene begeleidingscomponent wordt uitgevlakt door de
andere, in plaats van versterkt zoals de theoretische veronderstelling luidde.
Als deze redenering stand houdt, dan pleit dat tegen de beide didactische benaderingen uit
het theoretisch kader – het directe instructiemodel voor strategisch handelen en het model
voor ondersteunende instructie – omdat daarin de structurering van het leren onderzoek
doen centraal staat (al dan niet in combinatie met begeleiding van de samenwerking). Deze
redenering is in overeenstemming met Duffy en Cunningham (1996) die stellen dat een
structurerende expert de lerenden de kans ontneemt om onder eigen verantwoordelijkheid
te leren van hun medeleerlingen en van ondersteunende materialen in de leeromgeving. Het
gevaar bestaat dat de lerende in een dergelijke situatie zich eenzijdig gaat richten op de
docent en geen vertrouwen meer heeft in de expertise van de medelerende (verg. Dekker &
Elshout-Mohr, in druk).
Hierbij moet opgemerkt worden dat het in onderhavig onderzoek gaat om groepstaken.
Mogelijkerwijs gelden de conclusies met betrekking tot de beperkte effectiviteit van
structurering van het leren onderzoek doen niet in situaties waarin leerlingen individueel
onderzoekstaken uitvoeren.
Als het om groepstaken gaat, zou in plaats van de didactische benaderingen uit het
theoretisch kader een meer op socio-constructivistische uitgangspunten geschoeide
didactische benadering soelaas kunnen bieden. Vanuit de collaboratieve variant van het
socio-constructivisme redenerend is structurering van het taakinhoudelijke leerproces
ongepast, en zijn leerlingen alleen gebaat bij ondersteuning van de samenwerking (zie
Figuur 2.3). Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of bij onderzoek bij een expliciet op
collaboratieve leest geschoeide leeromgeving voor de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden dezelfde patronen gevonden worden als in onderhavig onderzoek.
Samenvattende conclusie ten aanzien van onderscheidingsvermogen
Het voorgaande samenvattend kan gesteld worden dat de ‘kracht’ van de leeromgevingen
beperkt is geweest, als gevolg van een gebrekkige implementatie daarvan. De duur van de
interventie en de intensiteit van de ondersteuning door de docent daarbij was beperkt, als
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gevolg van de alledaagse lessituatie waarin het onderzoek is uitgevoerd. Het gegeven dat
de structurering van het leren onderzoek doen niet samenhangt met leerprestaties en
begeleiding van de samenwerking wel, kan erop duiden dat de kwaliteit van de structurering tekort is geschoten. Een eventuele geringe kwaliteit van de structurering kan
voortkomen uit een combinatie van factoren: een te weinig intensieve training van
docenten bij het leren begeleiden van onderzoek doen en een beperkte ervaring van
docenten met (begeleiden van) onderzoek doen.
Naast een verklaring vanuit het implementatieperspectief is ook een theoretische verklaring
mogelijk voor het verschil in significantie tussen structurering van het leren onderzoek
doen en begeleiding van de samenwerking. Die luidt dat structurering van het leren
onderzoek doen minder effectief is dan begeleiding van de samenwerking omdat het de
interactie tussen leerlingen kan verstoren. Deze causale interpretatie van de gevonden
samenhangen komt overeen met bevindingen uit recent onderzoek naar het effect van
structurering van taakinhoudelijke leerprocessen (Dekker & Elshout-Mohr, in druk).
Op grond van de verzamelde gegevens is niet aan te geven welke interpretatie plausibeler
is: de implementatie verklaring of de theoretische verklaring. Wel is duidelijk dat de
verklaring vanuit het implementatieperspectief een theoretische verklaring niet uitsluit.
Immers, de moeite die het kost om structurering van het leren onderzoek doen goed te
implementeren kan gezien worden als een teken dat dit begeleidingsconcept klaarblijkelijk
alleen in specifieke omstandigheden effectief is (na een intensieve training van docenten
en/of bij docenten met veel ervaring met het doen van onderzoek en het begeleiden
daarbij). Dat betekent dat ook een combinatie van de implementatie verklaring en de
theoretische verklaring zou kunnen gelden.

3. Generaliseerbaarheid van de resultaten
De vraag naar de generaliseerbaarheid gaat over de mate waarin de resultaten algemeen
geldig zijn. Om die vraag te kunnen beantwoorden moeten we eerst tot een oordeel komen
over wat de gevonden patronen in het onderzoek zeggen over de onderzochte docenten en
hun vwo-klas. Kunnen deze patronen als toevallig worden afgedaan, of zeggen ze werkelijk
iets over de relatie tussen begeleidingsgedrag en het leren onderzoek doen (zie punt a)? Als
de patronen méér dan toevallig zijn: op welk domein hebben ze dan betrekking? Zijn de
patronen te generaliseren naar de populatie van alle aardrijkskunde docenten die lesgeven
in de bovenbouw en alle vwo-leerlingen in Nederland (zie punt b)? Wat zeggen de
gevonden patronen over het domein van begeleiding van lerenden bij de ontwikkeling van
complexe vaardigheden in het algemeen (zie punt c)?
a) Generaliseerbaarheid: wat zeggen de gevonden patronen over de onderzochte docenten
en hun vwo-klas?
Er zijn drie argumenten te bedenken die de veronderstelling voeden dat de gevonden
patronen slechts op toeval gebaseerd zijn. Op de voors en tegens van alledrie de
argumenten wordt ingegaan.
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1. De gevonden patronen zijn niet sterk.
De waarden van de gevonden significante regressiecoëfficiënten zijn aan de lage kant, en
het percentage variantie dat daarmee verklaard kan worden is beperkt. Hiertegen is het
volgende in te brengen.
• In onderzoek naar onderwijseffectiviteit worden meestal geen sterke verbanden
gevonden tussen specifieke componenten van begeleidingsgedrag en leerprestaties, zo
is af te leiden uit een literatuurstudie van Creemers (1991).
• Een heel sterke samenhang tussen leerprestaties en begeleidingsgedrag is niet te
verwachten, gezien de omstandigheden in het onderzoek: de beperkte kracht van de
leeromgevingen en de kleine aantallen docenten en leerlingen.
• Ondanks de matige samenhang en het kleine percentage verklaarde variantie zijn de
gevonden patronen wel betekenisvol: de regressie-coëfficiënten zijn niet alleen statistisch significant, ze zijn bovendien groter dan de gestelde minimumwaarde en het
multilevel model met predictoren verklaart significant meer variantie dan het model
zonder predictoren.
• Aanvullende analyses bevestigen de meeste van de gevonden patronen. Ten eerste
bevestigt het onderzoek naar de metacognitieve leeractiviteiten van leerlingen dat
begeleiding van de samenwerking bijdraagt aan een meer betekenisvolle uitwisseling
over onderzoek doen. Ten tweede is uit een vergelijking van de patronen met de
uitkomsten van analyses met de eerste voortoetsscore als criteriumvariabele de conclusie te trekken dat productgerichte begeleiding specifiek ten tijde van de uitvoering
van de praktische opdracht een negatieve invloed heeft gehad op de beheersing van
de vaardigheid ‘onderzoeksplan maken’ (Zie paragraaf 5.5.6). Deze aanvullende
analyses geven dus een indicatie dat begeleidingsgedrag wel degelijk invloed kan
hebben gehad op het proces van leren onderzoek doen van de leerlingen, al is dat niet
zichtbaar in de prestatiemaat (de score op de follow-up toets). In het bijzonder sterkt
het de conclusie dat begeleiding van de samenwerking effectief kan zijn.
2. De gevonden patronen komen niet in alle analyses terug.
Het feit dat niet in iedere analyse dezelfde predictoren significant zijn, zou kunnen duiden
op ruis. Die ruis kan zijn veroorzaakt door het verschil in samenstelling van de leerlingengroep per analyse. Deze verschillen zijn in de eerste plaats ontstaan doordat het merendeel
van de klassen ten behoeve van de toetsing van onderzoeksvaardigheden in twee delen is
opgesplitst: bij de ene helft werd alleen de vaardigheid ‘onderzoeksvragen formuleren’
getoetst en bij de andere helft de vaardigheid ‘onderzoeksplan maken’. In de tweede plaats
zijn bij de gegevensanalyse leerlingen buiten beschouwing gelaten als een te groot deel van
de gegevens ontbrak. Het gevolg hiervan is dat per analyse een deels verschillende selectie
van leerlingen betrokken is. De vraag is of de leerlingen tussen analyses van elkaar
verschillen qua achtergrondkenmerken en of de uitgevallen leerlingen verschillen van de
leerlingen die wel bij analyses betrokken zijn. Met andere woorden: zijn de geselecteerde
groepen leerlingen representatief voor alle leerlingen uit de betreffende klassen?
Om effecten van groepsvorming zoveel mogelijk te voorkomen zijn vooraf maatregelen
genomen ter voorkoming van verschillen, zoals het per klas at random aan leerlingen
toewijzen van toetstaken (onderzoeksvraag formuleren of onderzoeksplan maken).
Naderhand is nagegaan of de in kaart gebrachte achtergrondkenmerken van leerlingen
samenhangen met de toetsprestaties, aan de hand van regressie-analyses (zie Tabel 5.1
257

Conclusies
Bijlage hoofdstuk 5) en aan de hand van multilevel analyses (zie paragraaf 5.5). Het gaat
om achtergrondkenmerken als: leeftijd, geslacht, aantal buitenlandse ouders, ‘zitten
blijven’, ervaring met onderzoek doen en neiging tot het geven van sociaal wenselijke
antwoorden. Geen van deze achtergrondkenmerken bleken betekenisvol samen te hangen
met de toetsprestaties van de leerlingen. Om deze twee redenen lijkt het niet waarschijnlijk
dat verschillen in achtergrondkenmerken van leerlingen de verschillen tussen analyses in
significante predictoren kunnen verklaren.
Aannemelijker is dat het verschil in patronen tussen analyses te maken heeft met de aard
van de vaardigheden waar de analyses betrekking op hebben. Drie van de vier uitgevoerde
analyses hebben betrekking op verschillende vaardigheden. Eerder werd al geopperd dat
het verschil tussen de vaardigheden ‘onderzoeksvragen formuleren’ en ‘onderzoeksplan
maken’ te maken heeft met de wat sterkere vakinhoudelijke inbedding van de eerste
vaardigheid. Alleen de kwaliteit van de samenwerking komt in twee verschillende analyses
als criteriumvariabele terug. Voor het verschil qua significante predictoren in deze twee
analyses is geen adequate verklaring gevonden.
3. De gevonden samenhangen interfereren met andere verklarende variabelen.
De samenhang tussen begeleiding van de samenwerking en leerprestaties zou spurieus
kunnen zijn en veroorzaakt worden door verschillen in achtergrondkenmerken van de
deelnemende docenten of door de onderzoekservaring die leerlingen hebben opgedaan
buiten de praktische opdrachten om.
Docenten verschillen inderdaad in enkele opzichten significant van elkaar: qua schoolcontext, qua persoonlijke kenmerken en qua leerlinggroep (zie paragraaf 5.1). Niet al deze
achtergrondkenmerken zijn als variabelen ter controle in de analyses meegenomen. De
vraag is nu of deze kenmerken interfereren met de gevonden samenhangen. Dit is niet
waarschijnlijk omdat uit de multilevel analyses bleek dat de te verklaren variantie op
docentniveau zeer gering is vergeleken met de variantie op subgroepniveau. De specifieke
achtergrondkenmerken op docentniveau kunnen daarom niet veel voorspellende waarde
hebben gehad. Ook de door leerlingen opgedane onderzoekservaring buiten de praktische
opdrachten om kan geen spurieuze samenhang veroorzaakt hebben, omdat deze als
controlevariabele is meegenomen in de multilevel analyses. Er was geen positieve
samenhang tussen deze controlevariabele en de leerprestaties.
Uit deze drie punten kan de conclusie worden getrokken dat niet uit te sluiten is dat de
gevonden patronen in enige mate op toeval berusten, maar dat het niet aannemelijk is dat
de patronen geheel aan toeval zijn toe te schrijven.
b) Generaliseerbaarheid: wat zeggen de gevonden patronen over de populatie van alle
aardrijkskunde docenten die lesgeven in de bovenbouw en alle vwo-leerlingen in
Nederland?
Eerst wordt ingegaan op de representativiteit van de leerlingen die aan het onderzoek
hebben deelgenomen en daarna op hun docenten. De representativiteit van de leerlingen is
onderzocht door het rendement van alle leerlingen uit de betreffende scholen te vergelijken
met die van de overige scholen in Nederland (zie paragraaf 5.1.2). Het rendementcijfer per
school is gebaseerd op de eindexamencijfers en het deel geslaagde leerlingen van een vwo258
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jaargang [waar de aan het onderzoek deelnemende leerlingen in zaten], gecorrigeerd voor
het deel van de leerlingen in de school die zijn blijven zitten en die zijn uitgestroomd in dat
schooljaar (Dronkers, 1998).
Uit deze vergelijking van het rendement kan voorzichtig de conclusie worden getrokken
dat de leerlingen van de bij het onderzoek betrokken scholen gemiddeld genomen
waarschijnlijk iets beter presteren dan het gemiddelde van de leerlingen van de overige
scholen voor voortgezet onderwijs in het land. Slechts één school wijkt qua rendementsgegevens in sterke mate af van de landelijke modus: een school met zowel een controle
conditie klas als een ondersteunende instructieconditie klas scoort sterk bovengemiddeld.
Op basis van dit verschil in leerlingkenmerken zou generalisatie van uitkomsten van het
onderzoek naar vwo-scholen met een laag rendement (circa 1/6 van het totaal aantal vwoscholen) problematisch kunnen zijn. Voor wat betreft de overige scholen is er geen reden
om aan te nemen dat generalisatie van uitkomsten naar de populatie van vwo-leerlingen
onmogelijk is.
De docenten die betrokken waren bij het onderzoek vormen geen a-select getrokken
steekproef uit het bedoelde domein in de probleemstelling (de populatie van aardrijkskunde
docenten die lesgeven aan vwo-leerlingen in de tweede fase in Nederland). De steekproef
heeft bovendien een beperkte omvang (n=9). Als de docenten geen goede afspiegeling
vormen van docenten aardrijkskunde, beperkt dat de mogelijkheden om de gevonden
patronen te generaliseren.
Om de representativiteit te beoordelen zijn de deelnemende docenten op een groot aantal
achtergrondkenmerken vergeleken met docenten afkomstig uit een a-select getrokken
steekproef die niet mee wilden doen aan het onderzoek (zie paragraaf 5.1.1). Slechts bij 3
van de 26 achtergrondkenmerken was sprake van een significant verschil tussen de
docenten die wel en niet deelnamen aan het onderzoek (bij p<0,05). Gezien dit geringe
aantal significante verschillen lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat het verschil tussen
docenten die wel respectievelijk niet aan het onderzoek meededen verwaarloosbaar klein is.
Volledigheidshalve wordt nog vermeld dat de deelnemende docenten tijdens de uitvoering
van het onderzoek hebben gewerkt binnen de ruimte die het formele curriculum biedt om
onderzoeksvaardigheden aan bod te laten komen.11 Dus ook in dit opzicht is waarschijnlijk
geen sprake van een noemenswaardig verschil met andere vwo-docenten in Nederland.
Hoewel de verschillen in achtergrondkenmerken van docenten met de populatie
waarschijnlijk te verwaarlozen zijn, is een niet te veronachtzamen verschil dat bij de
deelnemende docenten geïntervenieerd is in de natuurlijke onderwijssetting waarin zij
werken. De deelnemende docenten werkten allen met dezelfde twee praktische opdrachten,
waarin de ontwerpfase van onderzoek geheel doorlopen wordt. Sommigen van hen hebben
leerlingen daarbij begeleid volgens begeleidingsrichtlijnen volgend uit de eerder
beschreven didactische benaderingen (het directe instructiemodel voor strategisch handelen
en het model voor ondersteunende instructie). Deze studie zegt daarom alleen iets over het
11

Er zijn twee praktische opdrachten gemaakt, ieder met een formele omvang van tien studielasturen,
waarvan ongeveer vier uur werd besteed aan de ontwerpfase van onderzoek. Ten tijde van de uitvoering van
het onderzoek was één praktische opdracht van 20 studielasturen een verplicht onderdeel van het
schoolexamen. Daarnaast zijn scholen vrij om oefenopdrachten in te bouwen in het curriculum.
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effect van begeleiding van vwo-leerlingen op de beheersing van vaardigheden voor het
ontwerpen van onderzoek bij andere docenten, indien: a) zij leerlingen in groepjes een
onderzoek laten ontwerpen; b) zij werken met lesmaterialen die een krachtige leeromgeving vormen voor de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden; c) zij daarbij training
krijgen in het begeleiden van leerlingen vanuit één van de didactische benaderingen.
Deze uitspraak over de generaliseerbaarheid moet nog verder worden aangescherpt gezien
de constatering achteraf dat de training van docenten beperkt is geweest, als gevolg van de
praktische omstandigheden waarin het onderzoek werd uitgevoerd. Daarom zou de
voorgaande uitspraak over de generaliseerbaarheid als volgt aangescherpt moeten worden:
“Onderhavig onderzoek zegt alleen iets over het effect van begeleiding van vwo-leerlingen
op de beheersing van vaardigheden voor het ontwerpen van onderzoek bij docenten die niet
hebben deelgenomen, indien: (…) c) zij training krijgen in het begeleiden van leerlingen
vanuit één van de didactische benaderingen, die qua intensiteit aansluit bij de beperkte tijd
en middelen die docenten in de tweede fase ter beschikking staan om zichzelf te
professionaliseren”. Alleen binnen deze marges is het mogelijk om de gevonden patronen
in het onderzoek te generaliseren.
c) Generaliseerbaarheid: wat zeggen de gevonden patronen over het domein van
begeleiding van lerenden bij de ontwikkeling van complexe vaardigheden in het algemeen?
Hoewel de probleemstelling beperkt is gebleven tot het domein van aardrijkskunde
docenten die lesgeven in de tweede fase en hun vwo-leerlingen, is het interessant na te gaan
of de getrokken conclusies ten aanzien van de effectiviteit van begeleidingsgedrag voor een
groter domein gelden. Besproken wordt in hoeverre generalisatie mogelijk is naar het
domein van:
1) havo-leerlingen;
2) uitvoerende onderzoeksvaardigheden;
3) andere kennisdomeinen dan de sociale geografie;
4) onderzoek doen in het hoger onderwijs;
5) andere complexe vaardigheden dan onderzoeksvaardigheden.
1) Havo-leerlingen
Voor havo-leerlingen gelden dezelfde eindtermen voor onderzoeksvaardigheden als voor
vwo-leerlingen. Ook voor havo-leerlingen maken praktische opdrachten deel uit van het
schoolexamen. Toch is er ook een aantal verschillen. In de eerste plaats is er in het
tweejarige havo-programma minder ruimte om onderzoeksvaardigheden aan bod te laten
komen dan in het driejarige vwo-programma. Rijborz (2003) heeft bovendien aanwijzingen
dat docenten van havo-leerlingen andere verwachtingen hebben ten aanzien van onderzoek
dan van vwo-leerlingen. Ze bieden havo-leerlingen daarom meer structuur en stellen lagere
eisen. Uit het onderzoek van Rijborz is niet af te leiden of het niveau van havo-leerlingen
op het vlak van onderzoek doen daadwerkelijk lager ligt. Het verschil in verwachtingen van
docenten ten aanzien van havo- en vwo-leerlingen is evenwel een voldoende aanleiding om
te kunnen stellen dat de conclusies uit deze studie niet zonder meer generaliseerbaar zijn
naar de populatie van havo-leerlingen.
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2) Uitvoerende onderzoeksvaardigheden
Vaak wordt een onderscheid gemaakt tussen het ontwerpen en het uitvoeren van een
onderzoek. Met het uitvoeren van onderzoek worden activiteiten bedoeld zoals gegevens
verzamelen, verwerken en analyseren, conclusies trekken, verslagleggen en presenteren. De
prestaties van leerlingen op deze activiteiten blijken onderling weinig samen te hangen en
hangen weinig samen met de activiteiten uit de ontwerpfase van onderzoek doen. Daaruit
kan de conclusie worden getrokken dat de onderzoeksstappen samen niet als één
ondeelbare vaardigheid te beschouwen zijn (Lock, 1989) en dat aan de stappen klaarblijkelijk niet overeenkomstige cognitieve deelvaardigheden ten grondslag liggen (Stokking &
Van der Schaaf, 1999). Wat de ondersteuning van onderzoeksvaardigheden betreft, wordt
in de literatuur gesuggereerd dat per vaardigheid een onderscheid gemaakt moet worden in
de mate van structurering. Bijvoorbeeld Vankan, Nijnatten en Ankoné (1999) en Donkers
en Gerritsen (1998) stellen dat bij vaardigheden als gegevens verzamelen, bewerken en
analyseren een veel snellere afname in de mate van structurering mogelijk is dan bij de
vaardigheden voor het ontwerpen van onderzoek. Om deze redenen is het niet aannemelijk
dat de conclusies van het onderzoek zonder meer van toepassing zijn op uitvoerende
onderzoeksvaardigheden.
3) Andere kennisdomeinen dan de sociale geografie
Op het eerste gezicht lijkt het niet aannemelijk dat de conclusies generaliseerbaar zijn naar
andere vakinhoudelijke domeinen dan het sociaal-geografische kennisdomein. Complexe
cognitieve vaardigheden zijn in sterke mate gebonden aan de domeinspecifieke contexten
waarin ze tot ontwikkeling zijn gekomen (Perkins & Salomon, 1989; Shavelson, Baxter &
Gao, 1993). Er zijn aanwijzingen dat dit ook geldt voor het vaardigheidsdomein van
onderzoek doen (Brown, Moore, Silkston & Botton, 1996; Hodson, 1992; Lock, 1989;
Roth & Roychoudhury, 1993). De meeste onderzoeksvaardigheden worden in de
verschillende schoolvakken op verschillende wijze gespecificeerd (SLO, 1996).
In het tweede fase onderwijs doet zich een aantal verschillen voor tussen het gamma- en
bèta-vakkencluster ten aanzien van doelen, opdrachten, begeleiding en beoordeling van
leerlingonderzoek. Binnen deze vakkenclusters lijkt daarentegen het onderwijs met
betrekking tot leerlingonderzoek in sterkere mate overeen te komen (Stokking, Van der
Schaaf & Veenhoven, in druk). De overeenkomsten binnen vakkenclusters zijn groter ten
aanzien van onderwijs over de ontwerpfase van onderzoek dan over de uitvoerende fase.
Dit komt omdat vaardigheden voor de ontwerpen van onderzoek veel minder sterk
vakspecifiek ingevuld worden dan uitvoerende vaardigheden zoals ‘gegevens verzamelen’
en ‘gegevens bewerken en analyseren’. In onderhavig onderzoek wordt ‘het formuleren van
onderzoeksvragen’ uiteengelegd in hoofdaspecten (beoordelingscriteria) die van toepassing
zijn op alle wetenschappelijke disciplines (Oost, 1999). Ook bij de vaardigheid ‘onderzoeksplan maken’ komen de criteria op hoofdlijnen overeen met die in andere disciplines.
Rijborz (1999) acht de verschillen tussen de gammavakken (economie, geschiedenis en
maatschappijleer) ten aanzien van het formuleren van onderzoeksvragen zo klein dat ze
transfer mogelijk acht van het ene naar het andere gammavak. Brown, Moore, Silkston en
Botton (1996) hebben empirische aanwijzingen dat bij de vaardigheden voor het ontwerpen
van onderzoek transfer tussen bètavakken mogelijk is. Dat duidt erop dat de verschillen
tussen domeinen binnen een vakkencluster inderdaad (gamma of bèta) niet zo groot zijn.
Deze overeenkomsten in onderwijs en inhoud vormen belangrijke voorwaarden om de
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gevonden patronen van effecten van begeleiding naar andere gammavakken te kunnen
generaliseren.
Of generalisatie mogelijk is van het ene vakkencluster naar het andere vakkencluster is
moeilijker te beoordelen. In de bètavakken wordt vaker experimenteel toetsend onderzoek
opgezet, hetgeen meer vakinhoudelijke doordenking in de ontwerpfase van onderzoek
vraagt dan het vaak meer exploratieve onderzoek in de gammavakken. Onduidelijk is of dit
verschil in onderzoeksmethode ook een andere begeleidingsaanpak nodig maakt
(bijvoorbeeld: of meer vakinhoudelijke structurering nodig is bij experimenteel onderzoek).
Om die reden is niet op voorhand aan te nemen dat de resultaten in deze studie te
generaliseren zijn naar het domein van bèta-vakken of naar het fysisch-geografische
subdomein van aardrijkskunde.
Ondanks de overeenkomsten in onderwijs en uitwerking van ontwerpvaardigheden in de
verschillende gammavakken, blijft het toch problematisch de gevonden patronen naar dit
vakkencluster als geheel te generaliseren, omdat onbekend is over hoeveel vakinhoudelijke
domeinspecifieke voorkennis en onderzoekservaring leerlingen bij de betreffende vakken
beschikken en omdat zich verschillen in ervaring tussen docenten kunnen voordoen ten
aanzien van het begeleiden van onderzoek.
4) Onderzoek doen in het hoger onderwijs
Er doet zich een aantal verschillen voor tussen de context van het hoger onderwijs en die
van het voortgezet onderwijs, waardoor het twijfelachtig is of generalisatie van de
conclusies naar het hoger onderwijs mogelijk is. Ten eerste is het verschil dat docenten in
het hoger onderwijs vermoedelijk meer vakinhoudelijke expertise hebben op het terrein
waarop ze onderwijs verzorgen en (in ieder geval in het universitaire onderwijs) kundiger
zijn op het vlak van onderzoek doen dan hun vakbroeders in het voortgezet onderwijs. Dat
vormt een betere voorwaarde voor het op een goede manier structureren van het leren
onderzoek doen van leerlingen dan in het voortgezet onderwijs. Ten tweede zijn leerlingen
in het hoger onderwijs ook meer bedreven in het doen van onderzoek en staan ze er
wellicht ook meer voor open, omdat het gepercipieerd kan worden als een toepassing van
(voor de beroepspraktijk) relevante domeinspecifieke kennis. Als gevolg daarvan is meer
reflectie te verwachten op de opgedane onderzoekservaring, wat kan leiden tot een grotere
transfer van de ene toetscontext naar de andere. Kortom: de situatie in het hoger onderwijs
is dusdanig anders dat niet te voorspellen is of conclusies uit onderhavig onderzoek hier
opgaan.
5) Andere complexe vaardigheden dan onderzoeksvaardigheden
Gezien het eerdere voorbehoud bij generalisatie naar het domein van uitvoerende
onderzoeksvaardigheden, lijkt ook voorzichtigheid geboden bij generalisatie naar andere
complexe vaardigheidsdomeinen. Hoewel het theoretisch kader grotendeels voortkomt uit
onderzoek naar andere vaardigheidsdomeinen dan dat van het ontwerpen van onderzoek
(begrijpend lezen, schrijven en wiskundig probleemoplossen), is dit toch niet een
voldoende reden om een verwantschap te veronderstellen tussen deze vaardigheidsdomeinen, aangezien de conclusies in deze studie niet direct een bevestiging van dat theoretisch
kader vormen. De patronen in de relaties tussen begeleiding en leerprestaties komen wel
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overeen met conclusies uit onderzoek naar ondersteuning van samenwerking in vaardigheidsdomeinen als wiskundig probleemoplossen (Dekker & Elshout-Mohr, in druk). Een
breder opgezette vergelijking met ander onderzoek is echter nodig om te kunnen nagaan of
de patronen in deze studie ook voor andere vaardigheidsdomeinen gelden.
Samenvattende conclusie ten aanzien van generaliseerbaarheid
Besproken is hoe algemeen geldig de gevonden patronen in de onderzoeksresultaten
zouden kunnen zijn. Eerst is beredeneerd dat de patronen daadwerkelijk iets zeggen over de
onderzochte docenten in relatie tot de onderzochte leerlingen. Op grond van die redenering
is aannemelijk dat deze patronen meer dan toevallig zijn.
Vervolgens is beredeneerd in hoeverre de patronen iets zeggen over de populatie van de
probleemstelling: alle aardrijkskundedocenten in Nederland die lesgeven in de tweede fase
met hun vwo-leerlingen. Qua achtergrond lijken de aan het onderzoek deelnemende
docenten nauwelijks te verschillen van andere aardrijkskunde docenten. Het onderzoek is
echter in specifieke omstandigheden uitgevoerd, waarin docenten een training hebben
gevolgd om een krachtige leeromgeving te scheppen waarin leerlingen groepsgewijs
onderzoeksopdrachten maken. Alleen in het geval docenten op een vergelijkbare manier
ondersteund zijn, zijn de resultaten te generaliseren naar andere docenten.
Als sprake is van vergelijkbare omstandigheden is per praktische opdracht een bescheiden
toename in beheersing van onderzoeksvaardigheden te verwachten. Deze toename zal dan
niet direct aan de begeleiding van de docent zijn toe te schrijven. Waarschijnlijk is vooral
van belang dat de docent bepaalde dingen níet doet, namelijk het geven van productgerichte begeleiding (zoals het aanreiken van kant en klare ontwerpen als leerlingen tussentijds
om hulp vragen). De mate van structurering van het proces van onderzoek doen en de
begeleiding van de samenwerking zullen niet direct van invloed zijn op de beheersing van
onderzoeksvaardigheden. De mate waarin de docent de samenwerking begeleidt zal
daarentegen wel bijdragen aan betekenisvolle interactie tussen leerlingen – interactie die
een gunstige voorwaarde vormt voor het leren ontwerpen van onderzoek. We weten
overigens niet wat het effect is van soortgelijke begeleiding over meerdere praktische
opdrachten heen. Gezien de tendensen in de resultaten is het niet ondenkbaar dat
begeleiding van de samenwerking op de langere termijn wel resulteert in een betere
beheersing van onderzoeksvaardigheden.
Tot slot is nagegaan in hoeverre generalisatie mogelijk is naar een breder domein dan dat
van de probleemstelling: havo-leerlingen, uitvoerende onderzoeksvaardigheden, andere
vakinhoudelijke kennisdomeinen dan de sociale geografie, het hoger onderwijs, andere
complexe vaardigheidsdomeinen dan onderzoeksvaardigheden. Hoewel bij al deze
domeinspecificaties er enige verwantschap is qua omstandigheden, zijn er onvoldoende
aanwijzingen dat generalisatie zonder meer mogelijk is.
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6.4. Aanbevelingen

6.4.1. Aanbevelingen voor onderzoek
Bij de conclusies in deze studie is een aantal kanttekeningen geplaatst, deels van
inhoudelijke en deels van methodische aard. Vervolgonderzoek is wenselijk om duidelijker
uitspraken te kunnen doen over het domein van de probleemstelling. Het gaat om
onderzoek over de volgende onderwerpen:
- de toetsing van onderzoeksvaardigheden (eerste cluster van onderzoeksvragen);
- de rol van de docent binnen een krachtige leeromgeving (tweede cluster van
onderzoeksvragen);
- de relatie tussen ondersteuning van samenwerking en de beheersing van onderzoeksvaardigheden (onderzoeksvraag 4b);
- de (mogelijke) interactie tussen ondersteuning van samenwerking en de structurering
van het leren onderzoek doen (onderzoeksvraag 4c);
- overige aanbevelingen.
De toetsing van onderzoeksvaardigheden
Om de beheersing van onderzoeksvaardigheden te kunnen meten is in onderhavig
onderzoek een onderzoekstoets ontwikkeld. Het voordeel van een dergelijke toets is dat
daarin de methodische eisen die vanuit de klassieke testtheorie worden gesteld tot op
zekere hoogte worden gecombineerd met eisen die aan ‘performance assessments’ worden
gesteld. Het gebruik van de onderzoekstoets bracht twee problemen met zich mee. Ten
eerste was het door de combinatie van geringe ervaring van leerlingen met het ontwerpen
van onderzoek en het verschil in aardrijkskundig subdomein per onderzoeks-toets
waarschijnlijk voor leerlingen te moeilijk om de opgedane vaardigheid in verschillende
toetscontexten toe te passen (met andere woorden: er was weinig transfer). Ten tweede was
waarschijnlijk sprake van een afnemende inzet van leerlingen van voortoets op natoets,
waardoor de validiteit van deze laatste beperkt werd.
Om de onderzoekstoets te kunnen gebruiken als meetinstrument voor onderzoeksdoeleinden of onderwijsdoeleinden moet een oplossing gevonden worden voor deze twee
problemen. Het eerste probleem zou kunnen worden opgelost door in het toetsontwerp
meer rekening te houden met de (aanvankelijk) geringe beheersing van onderzoeksvaardigheden. Dat kan door de aardrijkskundige subdomeinen van opeenvolgende onderzoekstoetsen meer op elkaar te laten lijken (ervan uitgaande dat alleen nabije transfer mogelijk is,
gegeven het beginniveau van leerlingen). Een andere mogelijkheid is meer structurering in
te bouwen in het toetsontwerp, ter bevordering van de inzet van in andere contexten
opgedane onderzoekservaring (ervan uitgaande dat ook verre transfer mogelijk is, mits
goed ondersteund).
Het tweede probleem – de afnemende inzet van leerlingen – is wellicht op te lossen door de
volgende maatregelen:
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a) de inzet van leerlingen beter belonen dan in deze studie gebeurde, bijvoorbeeld door
de toetsbeoordeling een groter gewicht te geven in het eindcijfer voor een praktische
opdracht;
b) de aantrekkelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de onderzoekstoets vergroten,
bijvoorbeeld door deze in de vorm van een computertoepassing aan te bieden en door
meer afwisseling van kennisrepresentatievormen aan te brengen;
c) feed-back mogelijkheden benutten door het terugkoppelen van sterke en zwakke
aspecten van de prestaties op de onderzoekstoetsen;
d) de authenticiteit van de toets vergroten door deze uit te breiden met de uitvoerende
fase van onderzoek doen: het is motiverender voor leerlingen als ze een onderzoeksontwerp ook kunnen uitvoeren (zie ook: Hoofdstuk 4).
Tot slot is het aanbevelenswaardig om de beheersing van onderzoeksvaardigheden niet
alleen af te meten aan een product van onderzoek. Eén van de voordelen die een
procesmeting kan hebben bij onderzoek naar de samenhang tussen begeleidingsgedrag en
de beheersing van onderzoeksvaardigheden is dat het effect van specifieke interventies van
docenten veel nauwkeuriger te bepalen is. Als bijvoorbeeld de communicatieve uitingen
van leerlingen die groepsgewijs onderzoek doen als indicator van het leren onderzoek doen
worden beschouwd, dan kan aan de hand van het verschil in communicatieve uitingen voor
en na interventie door de docent het effect van het begeleidingsgedrag worden bepaald. Op
kleine schaal is in onderhavig onderzoek gebruik gemaakt van een procesinstrument.
Daarbij werd onderscheid gemaakt naar de aard en de inhoud van de metacognitieve
leeractiviteiten die leerlingen ontplooien. In vervolgonderzoek zou dit observatieinstrument verder uitgewerkt kunnen worden, zodat beter onderscheid gemaakt kan worden
naar verschillende aspecten van het ontwerpen van onderzoek. Ook zou onderzocht kunnen
worden hoe sterk de leerprestaties op het procesinstrument samenhangen met de prestaties
op de onderzoekstoets of andere aan het product gerelateerde prestatiematen.
De rol van de docent binnen een krachtige leeromgeving
In onderhavig onderzoek is voor een bepaald evenwicht gekozen tussen structurering door
de opdracht en structurering door de begeleiding door de docent. De mate van structurering
door de opdracht was voor alle leerlingen in alle condities gelijk. Deze zat verweven in de
opdrachtomschrijving zelf en in de ondersteunende bijlagen (waaronder de website). De
docent had op die manier de handen vrij voor het aanbrengen van conditiespecifieke
verschillen in structurering voorafgaand aan de taakuitvoering en voor de op maat
gesneden begeleiding per groepje tijdens de taakuitvoering.
Het evenwicht tussen structurering door de opdracht en door de docent werd bepaald door
de mogelijkheden binnen de gegeven context van het voortgezet onderwijs. Er werd geen
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met behulp van computertoepassingen de
communicatie tussen docent en leerlingen of tussen leerlingen onderling te reguleren, zoals
bijvoorbeeld a-synchrone communicatie via e-mail buiten de reguliere begeleidingslessen
om.
Gezien de huidige ontwikkelingen in de kwaliteit van leerprocesondersteunende software
en de verbeterde randvoorwaarden in de scholen voor voortgezet onderwijs voor het
gebruik daarvan, is het aanbevelenswaardig om in vervolgonderzoek de mogelijkheden te
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exploreren van het gebruik van dergelijke software bij de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden. Met name de door de docent aangebrachte ondersteuning van de samenwerking zou wellicht, gezien de geringe gebondenheid daarvan aan onderzoeksaanpak en
onderzoeksonderwerp, deels door computertoepassingen kunnen worden overgenomen.
Recent uitgevoerd onderzoek naar computer ondersteund samenwerkend leren in
gammavakken laat zien dat computertoepassingen van invloed zijn op de kwaliteit van
interactie tussen leerlingen in het tweede fase onderwijs (zie bijvoorbeeld: Erkens,
Prangsma, Jaspers & Kanselaar, 2002). Meer onderzoek is nodig om na te gaan in welke
mate gebruikmaking van computertoepassingen ter ondersteuning van het samenwerkend
leren bevorderlijk is voor de beheersing van onderzoeksvaardigheden. Vaak blijft in
dergelijk onderzoek de rol van de docent onderbelicht. Interessant is na te gaan hoe
ondersteuning op maat door de docent (al dan niet via de computer) zich zou moeten
verhouden tot de door computertoepassingen aangebrachte ondersteuning. Als de belasting
van de docent hiermee gereduceerd kan worden en/of de ondersteuning van leerlingen zo
beter op maat gesneden kan worden, zou het gebruik van de computer een duidelijke
meerwaarde hebben.
De relatie tussen ondersteuning van samenwerking en de beheersing van onderzoeksvaardigheden
Deze studie heeft laten zien dat begeleiding van de samenwerking in de context van een
onderzoeksopdracht samenwerking kan stimuleren die leerlingen tot meer betekenisvolle
interactie aanzet. Onbekend is evenwel of deze vorm van samenwerking ook leidt tot een
toename in de beheersing van onderzoeksvaardigheden. Dat komt omdat alleen bij de
tweede praktische opdracht een samenhang tussen begeleiding van de samenwerking en de
kwaliteit van de samenwerking is vastgesteld. Zoals reeds eerder vermeld ontbreekt een
valide nameting bij deze tweede praktische opdracht (een follow-up onderzoeks-toets).
Vervolgonderzoek moet uitwijzen of een dergelijke samenhang met de beheersing van
onderzoeksvaardigheden bestaat.
Ook is meer inzicht gewenst in de uitwerking van de verschillende interventies van
docenten op de activiteiten van leerlingen. Met deze studie kon alleen worden nagegaan
wat het effect is van verschillende interventies in onderlinge samenhang. Niet duidelijk is
op welke manier deze interventies werden ingezet, hoe deze aansloten op de activiteiten
van leerlingen, welke verandering in activiteiten van leerlingen ze bewerkstelligd hebben
en of andere interventies mogelijk en wenselijk zijn. Nader onderzoek naar deze
onderwerpen kan bouwstenen opleveren voor een didactiek van samen leren onderzoek
doen.
De (mogelijke) interactie tussen ondersteuning van samenwerking en de mate van
structurering van het leren onderzoek doen
Eén van de conclusies van het onderzoek luidt dat geen uitspraak kan worden gedaan over
de effectiviteit van structurering van het leren onderzoek doen door de docent. Dat geen
samenhang is gevonden tussen structurering van het leren onderzoek doen en de beheersing
van onderzoeksvaardigheden kan zowel verklaard worden vanuit methodische tekorten in
het onderzoek als vanuit theorie: structurering van het leren onderzoek doen zou onbedoeld
266

Hoofdstuk 6
de interactie tussen leerlingen kunnen verstoren. Vanwege dit verklaringsprobleem is het
niet mogelijk gebleken om na te gaan of een combinatie van ondersteuning van samenwerking en structurering van het leren onderzoek doen bevorderlijk is voor de ontwikkeling
van onderzoeksvaardigheden of juist niet. Aanbevolen wordt om in vervolgonderzoek deze
vraagstelling opnieuw te onderzoeken. Meer aandacht zou dan besteed moeten worden aan
de implementatie van de structurering van het leren onderzoek doen (onder andere door in
scholing van deelnemende docenten meer aandacht te besteden aan problemen waar
leerlingen bij het ontwerpen van onderzoek tegenaan lopen en wat goede bijpassende
begeleidingsinterventies kunnen zijn). Vervolgens zou aan de hand van quasiexperimentele condities het effect van de volgende combinaties onderzocht kunnen
worden:
1. sterke structurering van het leren onderzoek doen zonder begeleiding van de
samenwerking (conform het directe instructiemodel voor strategisch handelen);
2. middelmatige structurering van het leren onderzoek doen met begeleiding van de
samenwerking (conform het model voor ondersteunende instructie);
3. sterke structurering van het leren onderzoek doen met begeleiding van de samenwerking (conform het combinatiemodel);
4. alleen begeleiding van de samenwerking en geen structurering van het leren
onderzoek doen door de docent (conform resultaten uit recent onderzoek zoals Dekker & Elshout-Mohr, in druk).
Deze vierde conditie is toegevoegd aan de drie experimentele condities uit onderhavig
onderzoek, om de theoretische veronderstelling te kunnen toetsen dat: a) het effect van
begeleiding van samenwerking sterker wordt zonder structurering van het leren onderzoek
doen; b) structurering van het leren onderzoek doen door het verstoren van de interactie
meer kwaad dan goed doet bij de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden.
Overige aanbevelingen voor onderzoek
Naast vervolgonderzoek over het domein van de probleemstelling is uit de discussie ook
een aantal aanbevelingen af te leiden voor onderzoek buiten het domein van de probleemstelling om. Ten eerste is het mogelijke verschil tussen havo-leerlingen en vwo-leerlingen
nader onderzoek waard. Docenten zijn geneigd om meer structuur te bieden en lagere eisen
te stellen bij havo-leerlingen. De vraag is of aangepast onderwijs in onderzoeksvaardigheden nodig is bij havo-leerlingen ten opzichte van vwo-leerlingen.
Ten tweede zouden de overeenkomsten en verschillen tussen de schoolvakken nader
onderzocht kunnen worden. De overeenkomsten in onderwijs en invulling van vaardigheden tussen schoolvakken binnen vakkenclusters zijn groter ten aanzien van onderwijs over
de ontwerpfase van onderzoek dan over de uitvoerende fase (zie paragraaf 6.3.3). In dat
licht is het interessant om te onderzoeken of binnen het gammavakkencluster bij
geschiedenis, economie en maatschappijleer dezelfde didactische componenten samenhangen met vaardigheden voor het ontwerpen van onderzoek als bij aardrijkskunde.
Ten derde is ook meer onderzoek gewenst naar de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden in de context van het hoger onderwijs. Een vergelijking tussen hoger onderwijs en
voortgezet onderwijs zou meer licht kunnen werpen op het verschil tussen beginners en
gevorderde beginners en welke verschillen in didactische benaderingen daarmee
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samengaan. Ook zijn in het hoger onderwijs de voorwaarden gunstiger om lerenden
kwalitatief goede structurering van het leren onderzoek doen te bieden. Dat zou tot een
andere balans kunnen leiden tussen structurering van het leren onderzoek doen en
ondersteuning van de samenwerking dan in de context van het voortgezet onderwijs.

6.4.2. Aanbevelingen voor de onderwijspraktijk
We begonnen dit hoofdstuk met het toelichten van het belang van de ontwikkeling van
onderzoeksvaardigheden. De centrale plaats die onderzoeksvaardigheden innemen in de
eindtermen tweede fase sinds 1998 onderstreept dat belang. Vanuit die ‘belangstelling’
bezien is het teleurstellend te noemen dat het er de schijn van heeft dat in het huidige
tweede fase onderwijs bij aardrijkskunde weinig terecht komt van de implementatie van het
onderwijs in vaardigheden voor het ontwerpen van onderzoek. Daarom zijn aanbevelingen
opgesteld om de ontwikkeling daarvan te bevorderen. De aanbevelingen zijn te scharen
onder de vier componenten van de leeromgeving: doelen, opdrachten, begeleiding en
beoordeling, en de onderlinge samenhang daartussen, ten einde een consistent geheel van
onderwijs te verkrijgen (Cohen, 1987; Biggs, 1996).
Doelen
Zoals aangegeven is het mogelijk om met onderzoek doen meerdere doelen na te streven.
Leren onderzoeken stond als doelstelling centraal in deze studie. Een andere mogelijke
doelstelling is onderzoekend leren – een doelstelling die ook onder docenten populair is
(Hesp, 2003; Smits, 2003). Onderzoekend leren is een zeer motiverende manier voor
leerlingen om vakinhoudelijke kennis te construeren passend bij de uitgangspunten van de
tweede fase. Het probleem is dat het een tijdrovende en intensieve onderwijsvorm is, waar
in het huidige als overladen ervaren curriculum weinig ruimte voor is. Ook is enige mate
van beheersing van onderzoeksvaardigheden vereist om onderzoekend leren succesvol te
kunnen laten verlopen (De Jong & Van Joolingen, 1998). Daarom is wellicht een
combinatie van doelstellingen wenselijk: leren onderzoeken én onderzoekend leren. Zo zou
de mogelijkheid verkend kunnen worden om in één onderzoeksopdracht zowel de
ontwikkeling van specifieke onderzoeksvaardigheden centraal te stellen als de verwerving
van vakinhoudelijke domeinspecifieke kennis.
Opdrachten
Leerlingen in deze studie waren naar eigen zeggen redelijk tevreden met de kwaliteit van
de ontwikkelde praktische opdrachten. Met de praktische opdrachten is getracht een
levensechte en aansprekende onderzoeksthematiek aan te bieden, waarbinnen leerlingen
veel ruimte hadden om eigen keuzes te maken ten aanzien van het ontwerpen en het
uitvoeren van hun onderzoek. In het opdrachtmateriaal zat zowel vakinhoudelijke (aan het
onderwerp gerelateerde) ondersteuning ingebouwd als procesmatige (op de samenwerking
en het doen van onderzoek gerichte) ondersteuning. De meeste praktische opdrachten die
door docenten worden gebruikt bevatten niet een dergelijke balans tussen authenticiteit,
openheid en ondersteuning. Bij de veelal sterk voorgestructureerde oefeningen in de eerste
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generatie lesmethodes voor de tweede fase verwordt onderzoek soms tot weinig meer dan
een invuloefening, hetgeen door leerlingen vermoedelijk niet als uitdagend ervaren zal
worden. De meer open opdrachten die door docenten zelf worden ontwikkeld zijn vaak
levensechter, maar zullen door het gebrek aan procesmatige ondersteuning vaak geen echt
onderzoeksverslag opleveren, maar eerder een ‘werkstuk’: een relaas over een te breed
onderwerp aan de hand van een willekeurige selectie van onkritisch benaderde bronnen.
Hoewel ook de ontwikkelde opdrachten voor onderhavig onderzoek hun beperkingen
kennen, kunnen ze toch voor docenten en andere opdrachtontwikkelaars als voorbeeld
dienen hoe een balans te bewerkstelligen is tussen authenticiteit, openheid en ondersteuning.
Begeleiding
Een opvallend patroon in deze studie is dat de docent meer invloed op het leerproces lijkt te
hebben als hij/zij zich richt op het begeleiden van de samenwerking van leerlingen in plaats
van op vakinhoudelijke of procesmatige ondersteuning van leren onderzoek doen.
Docenten zijn van nature minder geneigd de samenwerking te ondersteunen dan de
vakinhoud of het leren onderzoek doen, zo bleek uit analyse van verschillen tussen de
condities. Dit kan te maken hebben met onbekendheid met het effect van ondersteuning
van de samenwerking. Uit reacties op workshops over dit onderwerp bleek dat veel
aardrijkskunde docenten denken dat leerlingen in de basisvorming al in voldoende mate
hebben leren samenwerken. Ook bleek dat veel docenten slechts een zeer beperkt aantal
strategieën toepast om de samenwerking tussen leerlingen te verbeteren.12 Om samenwerking goed te kunnen ondersteunen moet allereerst helder zijn wat voor soort samenwerking
bevorderlijk is voor het leren onderzoek doen. Vervolgens kunnen bijpassende interventies
ontworpen worden die voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van de onderzoekstaak
ingezet kunnen worden. In Hoofdstuk 4 zijn de interventies beschreven die docenten in dit
onderzoek in meer of mindere mate hebben toegepast (paragraaf 4.3.4.2). Geen uitspraak
kan gedaan worden over de effectiviteit van iedere interventie afzonderlijk. In het
onderzoek is alleen een indicatie verkregen dat een combinatie van deze interventies
gunstige voorwaarden schept voor het leren onderzoek doen.
Met een fictief voorbeeld kan verduidelijkt worden welke bandbreedte aan interventies
docenten hebben toegepast tijdens de uitvoering van de onderzoekstaken en hoe deze in
combinatie aan bod zouden kunnen komen:
“De docent signaleert bij een groepje leerlingen dat er sprake is van ongelijkwaardige
participatie: één van de leerlingen domineert sterk waardoor anderen weinig kans krijgen
om initiatief te nemen. De docent vraagt aan de leerlingen wat ze wel en niet goed vinden
gaan aan de samenwerking (stimuleren om zelf het probleem te omschrijven). Nadat
leerlingen het probleem onder woorden hebben gebracht vraagt de docent welke vuistregel
elk van hen zou kunnen helpen om ervoor te zorgen dat iedereen evengoed meedoet (open
vragen stellen). Omdat na een tijdje blijkt dat leerlingen hier niet zijn uitgekomen geeft de
12

De workshops waar naar wordt verwezen vonden plaats op 22 november 2003 te Groningen in het kader
van het lustrumcongres van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, en werden geleid door
de auteur.
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docent een hint: de dominerende leerling wordt aangemoedigd om meer ruimte te geven
aan anderen om ook met ideeën te komen en om eigen ideeën los te laten als anderen er
niet voor voelen; de overige leerlingen worden aangemoedigd om meer initiatief te nemen.
Later blijkt dat het groepje leerlingen weer in het oude patroon terugvalt. De docent stelt
daarom nu een sterk structurerende samenwerkingsvorm voor. Per onderzoeksstap dienen
leerlingen zich individueel voor te bereiden op de aanpak daarvan (ieder werkt voor zich in
de klas). Daarna volgt uitwisseling van ideeën. Een beslissing over de aanpak wordt pas
genomen nadat ieders ideeën zijn bediscussieerd.” (Voor andere voorbeelden van de
uitwerking begeleidingsstrategieën zie: paragraaf 4.3.4.2.)
Beoordeling
De beoordeling van onderzoekswerk van leerlingen is niet alleen van belang om een
eindoordeel te kunnen vellen over de geleverde prestaties, maar deze heeft ook een
informerende functie naar de leerling toe. Feed-back op (tussen-) producten kan een
leerling tot reflectie aanzetten op het proces van leren onderzoek doen en op het product.
Deze studie laat zien dat het heel lastig is om een hanteerbaar beoordelingsinstrument voor
docenten te ontwikkelen dat voldoende specifiek is voor feed-back doeleinden en tevens
voldoende betrouwbaar en valide is. Het in dit onderzoek ontwikkelde beoordelingsmodel
voor praktische opdrachten bleek niet voldoende kwaliteit te hebben, waarschijnlijk als
gevolg van verschillende interpretaties van de beoordelingscriteria tussen de docenten. Het
aanreiken van een uitgewerkt beoordelingsmodel biedt klaarblijkelijk geen garantie voor
een enigszins vergelijkbare toepassing daarvan. Daaruit kan de conclusie worden getrokken
dat na het bereiken van overeenstemming over een beoordelingsmodel, intensief overleg
nodig is tussen docenten over hoe de beoordelingscriteria toe te passen in verschillende
concrete onderzoekssituaties. Twijfelachtig is of het zonder dergelijk overleg mogelijk is
tot beoordelingen te komen die betrouwbare en valide genoeg zijn om leerlingen verder te
helpen in hun begrip van onderzoek doen.
Overigens is het ook mogelijk leerlingen tot reflectie op onderzoek aan te zetten via
zelfbeoordeling en het beoordelen van het werk van andere leerlingen. In deze studie is van
deze mogelijkheden geen gebruik gemaakt, maar in ander onderzoek zijn daar positieve
ervaringen mee opgedaan (White & Frederikson, 1998).
Samenhang tussen de componenten: het vergroten van de kans op transfer
Eén van de conclusies in onderhavig onderzoek luidde dat de transfer van onderzoeksvaardigheden van de ene naar de andere taak (toets of praktische opdracht) zeer beperkt was.
Dit heeft te maken met het feit dat per toets en praktische opdracht een ander aardrijkskundig subdomein centraal stond en met de geringe mate van beheersing van onderzoeksvaardigheden door leerlingen. Een manier om transfer te bevorderen is om één meting te
baseren op meerdere onderzoeken over verwante onderwerpen (binnen eenzelfde
subdomein) die kort op elkaar volgend zijn uitgevoerd. Niet alleen is het dan voor
leerlingen makkelijker om via reflectie eerder opgedane leerervaringen mee te nemen naar
een andere onderzoek, ook is zo per meting een veel betrouwbaarder beeld te vormen van
de beheersing van onderzoeksvaardigheden.
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Een nadeel van deze werkwijze is dat deze veel tijd kost. Om tijd te besparen zouden
onderzoeksopdrachten ingekort kunnen worden, door een nadruk te leggen op de
ontwerpfase in het onderzoek en de uitvoerende fase in sterke mate voor te structureren.
Per meting zouden twee kleine onderzoeksopdrachten van vijf à tien studielasturen
mogelijk moeten zijn.
Een andere manier om tijd te besparen is door gebruik te maken van meer gestandaardiseerde toetsvormen, zoals bijvoorbeeld de in deze studie ontwikkelde onderzoekstoets. De
tijdsbesparing ontstaat hier doordat leerlingen minder tijd kwijt zijn met oriëntatie op
informatiebronnen, en omdat ze minder snel vastlopen doordat bij iedere volgende stap de
voorafgaande onderzoeksstappen ‘gegeven’ zijn. Een ander voorbeeld van een gestandaardiseerde toetsvorm is de in 2003 door Cito-groep uitgebrachte onderzoeksgids voor de
eigen omgeving. Deze onderzoeksgids is te beschouwen als een didactisch verrijkte versie
van de onderzoekstoets, met een uitbreiding naar de uitvoerende fase van onderzoek
doen.13 Het verschil met de onderzoekstoets is dat de onderzoeksgids van Cito-groep geen
ondersteuning biedt ten aanzien van het te kiezen onderzoeksonderwerp zelf, dat gekozen is
voor een verdergaande verweving van toetsing en instructie, en dat deze niet is afgestemd
op de eindtermen tweede fase, maar op de kerndoelen in de basisvorming. In plaats van één
grote praktische opdracht van 15 tot 20 studielasturen kunnen met de genoemde
gestandaardiseerde toetsvormen in korte tijd meerdere onderzoekscycli doorlopen worden
aan de hand van verschillende onderwerpen.
Tot slot is het ook mogelijk om gestandaardiseerde toetsvormen te combineren met een
meer open praktische opdracht, bijvoorbeeld door een onderzoekstoets vooraf te laten gaan
aan een open praktische opdracht. Ook op deze manier kunnen leerlingen in een korte
periode het geleerde in verschillende vakinhoudelijke contexten toepassen. Een prettige
bijkomstigheid is hier dat door het hanteren van verschillende toetsvormen mogelijk meer
componenten van de betreffende vaardigheden worden gedekt, hetgeen de representativiteit
van de meting vergroot. Om deze twee redenen is te verwachten dat een combinatie van
toetsvormen de kans op transfer van onderzoeksvaardigheden zal vergroten.

13

De onderzoeksgids van Cito-groep is een cd-rom met een uitgewerkt model voor onderzoek doen. De
geboden ondersteuning en de beoordelingscriteria zijn afgestemd op de kerndoelen van de basisvorming en
verschillend uitgewerkt voor de drie gammavakken. Het model is toepasbaar op een tamelijk brede range aan
onderzoeksonderwerpen. Naast een aardrijkskundige variant is ook een economische en geschiedkundige
versie van de onderzoeksgids beschikbaar. De onderzoeksgids biedt zowel structuur ten aanzien van het leren
onderzoek doen als ten aanzien van de samenwerking. Daartoe wordt gebruik gemaakt van expliciete
instructie, maar ook van opdrachten ter bevordering van reflectie op onderzoek doen en samenwerken.
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6.5. Samenvatting van conclusies, discussie en aanbevelingen
Tot besluit van dit laatste hoofdstuk vatten we de conclusies en de discussie samen. De
probleemstelling spitst zich toe op de vraag wat het effect is van de onderlinge verhouding
tussen de mate van structurering van het leren onderzoek doen en de mate van begeleiding
van de samenwerking op de toename in de beheersing van onderzoeksvaardigheden. Om
twee redenen is het problematisch om deze probleemstelling te beantwoorden.
Ten eerste is het moeilijk om de gevonden samenhangen te interpreteren in termen van
oorzaak - gevolg relaties. Omdat de quasi-experimentele condities in het onderzoek niet
goed genoeg zijn geïmplementeerd, zijn de mogelijkheden zeer beperkt om de gevonden
samenhangen causaal te interpreteren. Het antwoord op de probleemstelling moet daarom
gezien worden als een exploratieve interpretatie van verbanden op geobserveerd niveau.
Dat wil zeggen dat de achterliggende veronderstellingen op theoretisch niveau in een
experimenteel onderzoek nader getoetst moeten worden.
Ten tweede is het moeilijk om de probleemstelling te onderzoeken met het gebruikte
regressie-analytische design, omdat het gaat om het vinden van de optimale verhouding
tussen twee begeleidingscomponenten (de mate van structurering van het leren onderzoek
doen en de begeleiding van de samenwerking). Hoewel de antwoorden op het vierde cluster
van onderzoeksvragen en hypotheses er op duiden dat er geen verband is tussen de toename
in de beheersing van onderzoeksvaardigheden en de mate waarin procesgerichte instructie
wordt gegeven door docenten, is niet uit te sluiten dat een effect van de ene begeleidingscomponent teniet wordt gedaan door een tegengesteld effect van de andere.
Ondanks het feit dat de probleemstelling als geheel niet te beantwoorden is, kan wel een
uitspraak gedaan worden over de samenhang tussen leerprestaties en elk van de
componenten van begeleidingsgedrag afzonderlijk.
Er lijkt geen sprake te zijn van een verband tussen de toename in de beheersing van
onderzoeksvaardigheden en de mate waarin procesgerichte instructie wordt gegeven door
docenten. Noch de mate van structurering van het leren onderzoek doen, noch de mate van
begeleiding van de samenwerking hangen betekenisvol samen met de kwaliteit van de
geformuleerde hoofd- en deelvragen en de kwaliteit van het gemaakte onderzoeksplan.
Twee componenten van begeleidingsgedrag blijken desalniettemin samen te hangen met
verschillende typen leerprestaties. Ten eerste hangt het geven van productgerichte
begeleiding licht negatief samen met de toename in de beheersing van onderzoeksvaardigheden. Dat kan betekenen dat het ter bevordering van de beheersing van onderzoeksvaardigheden van belang is dat de docent géén productgerichte begeleiding biedt (in de vorm
van het aanreiken van kant en klare ontwerpen als leerlingen tussentijds om hulp vragen).
Ten tweede hangt het begeleiden van samenwerking in enige mate samen met interactie
tussen leerlingen die bevorderlijk geacht wordt voor het leren ontwerpen van onderzoek.
Dat voedt de veronderstelling dat in een krachtige leeromgeving (waarin de taakomschrijving en de bijbehorende materialen uitnodigen tot samenwerking) instructie voorafgaand
aan de taakuitvoering (over vuistregels voor goede samenwerking) en begeleiding van
samenwerking tijdens de taakuitvoering bijdragen aan de kwaliteit van de samenwerking en
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aan de kwaliteit van de metacognitieve leeractiviteiten van leerlingen ten behoeve van het
ontwerpen van onderzoek.
De relatie tussen de kwaliteit van de interactie en de beheersing van onderzoeksvaardigheden kon in deze situaties niet onderzocht worden. Ook is niet onderzocht wat het effect is
van begeleiding bij een krachtige leeromgeving over meerdere praktische opdrachten heen.
Hoewel geen directe relatie met de beheersing van onderzoeksvaardigheden is gevonden, is
het niet ondenkbaar dat begeleiding van de samenwerking op de langere termijn wel
resulteert in een betere beheersing van onderzoeksvaardigheden, gezien de tendensen in de
resultaten.
In tegenstelling tot begeleiding van de samenwerking hangt de structurering van het leren
onderzoek doen door de docent met geen enkel type leerprestatie betekenisvol samen. Dat
kan erop duiden dat de geboden structurering niet goed op de onderzoeksproblemen van
leerlingen was afgestemd. Dit kan te maken hebben met een combinatie van factoren: een
te weinig intensieve ondersteuning van docenten door de onderzoeker bij het leren
begeleiden van onderzoek doen en een beperkte ervaring van docenten met (begeleiden
van) onderzoek doen.
Naast deze verklaring vanuit het implementatieperspectief is ook een theoretische
verklaring mogelijk voor het verschil in significantie tussen structurering van het leren
onderzoek doen en begeleiding van de samenwerking. Die luidt dat structurering van het
leren onderzoek doen minder effectief is dan begeleiding van de samenwerking omdat het
eerst genoemde de interactie tussen leerlingen kan verstoren.
Op grond van de verzamelde gegevens is niet aan te geven welke interpretatie plausibeler
is: de implementatie verklaring of de theoretische verklaring. Wel is duidelijk dat een
verklaring vanuit het implementatie perspectief een theoretische verklaring niet uitsluit.
Immers, de moeite die het kost om structurering van het leren onderzoek doen goed te
implementeren kan gezien worden als een teken dat het concept klaarblijkelijk alleen in
zeer specifieke omstandigheden effectief is.
De genoemde resultaten zijn gebaseerd op onderzoek onder een beperkt aantal aardrijkskunde docenten met hun vwo-leerlingen. De vraag is in hoeverre deze resultaten van
toepassing zijn op het domein van de probleemstelling (alle aardrijkskunde docenten in
Nederland die lesgeven in de tweede fase met hun vwo-leerlingen). Qua achtergrond lijken
de aan het onderzoek deelnemende docenten nauwelijks te verschillen van andere
docenten. Echter, het onderzoek is in specifieke omstandigheden uitgevoerd, waarin
docenten extra ondersteuning hebben gekregen om een krachtige leeromgeving te
scheppen. Alleen in het geval docenten op een vergelijkbare manier ondersteund worden,
zijn de resultaten te generaliseren naar andere docenten toe. Als deze omstandigheden
vergelijkbaar zijn, is per praktische opdracht slechts een bescheiden toename in beheersing
van onderzoeksvaardigheden te verwachten. Deze toename zal bovendien niet direct aan de
begeleiding van de docent zijn toe te schrijven. Wel is een verbetering in de kwaliteit van
de leerlinginteractie te verwachten, als de docenten daarbij op een adequate manier de
samenwerking ondersteunen.
Redenerend vanuit die conclusie is in Hoofdstuk 6 een aantal aanbevelingen gedaan voor
onderzoek en onderwijspraktijk om een krachtigere leeromgeving te scheppen waarmee het
leren ontwerpen van onderzoek in de tweede fase kan worden bevorderd.
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In Hoofdstuk 6 is per component uit de leeromgeving een aantal praktische aanbevelingen
gedaan voor het bevorderen van de ontwikkeling van vaardigheden voor het ontwerpen van
onderzoek. Een belangrijke vraag is hoe deze aanbevelingen geïmplementeerd kunnen
worden. Hoewel de beantwoording daarvan buiten het bestek van dit onderzoek valt,
worden toch enkele suggesties hieromtrent gedaan om de onderzoeksthematiek en de
resultaten in het bredere perspectief van onderwijsvernieuwing te kunnen plaatsen.
Voor het bevorderen van de ontwikkeling van vaardigheden voor het ontwerpen van
onderzoek is het essentieel om de professionele ontwikkeling van de docent op dit terrein te
stimuleren. Om de professionaliteit van docenten te blijven bevorderen zijn informatievoorziening en scholing van belang. Lerarenopleidingen, vakbladen, instellingen voor
nascholing en begeleiding: zij zullen voldoende en adequate aandacht moeten schenken aan
onderzoeksvaardigheden en de bijbehorende didactiek.
Uiteraard kunnen docenten ook zelf veel doen. Het ontwikkelen van meer deskundigheid
en bekwaamheid met betrekking tot het begeleiden en beoordelen van onderzoeksvaardigheden kan niet van de ene dag op de andere. Docenten kunnen hier systematisch aan
werken en van jaar tot jaar verbeteringen aanbrengen.
Een eerste maatregel die een docent kan nemen is het systematisch bewaren van gegeven
opdrachten, de beoordelingen en het werk van leerlingen. Docenten slaan uiteraard veel
gebeurtenissen en ervaringen in hun geheugen op. Na enige tijd zullen ze zich echter een
aantal taken niet meer zo precies kunnen herinneren. Wie systematisch de eigen
deskundigheid en bekwaamheid wil ontwikkelen, kan er baat bij hebben materiaal
systematisch te bewaren en op gezette tijden dingen kort op te schrijven.
Een tweede maatregel die een docent kan nemen is het beter benutten van de mogelijkheden van collegiale samenwerking. Intensieve vormen van collegiale samenwerking dragen
het meest bij aan veranderingen in de klas (Little, 1990). Met intensieve vormen van
samenwerking worden activiteiten bedoeld als: het delen van lesmaterialen, het uitwisselen
van opvattingen over onderwijs, het coachen van elkaar of het samen plannen en uitvoeren
van onderwijs, en het maken van afspraken (Little, 1990; Van Wessum, 1997). Hierbij
moet niet alleen gedacht worden aan collegiale samenwerking binnen de vaksectie, maar
ook aan vakoverstijgende samenwerking (Veenhoven, 1997). Juist bij het onderwijs in
onderzoeksvaardigheden kan vakoverstijgende samenwerking tussen docenten bijdragen
aan een beter begrip van onderzoek doen bij leerlingen. Leerlingen worden per vak
geconfronteerd met deels verschillende indelingen van onderzoeksstappen en daarbij
behorende kwaliteitseisen. Het expliciteren van de overeenkomsten en verschillen tussen de
schoolvakken kan het voor leerlingen makkelijker maken om de opgedane vaardigheid in
verschillende contexten toe te passen. Aanvankelijk zal dit voornamelijk de transfer binnen
een schoolvak doen toenemen, maar naarmate de onderzoekservaring toeneemt zal dit ook
de kansen op transfer tussen schoolvakken vergroten. Gezien de overeenkomsten tussen de
gammavakken ten aanzien van sommige onderzoeksvaardigheden zouden in vakoverstij275

Epiloog
gend verband ook afspraken gemaakt kunnen worden over de manier waarop de
overeenkomstige elementen in de onderzoeksstappen en de kwaliteitseisen aan bod kunnen
komen. Ook zouden vakoverstijgende onderzoeksopdrachten voor leerlingen opgezet
kunnen worden. Op deze manieren kan vakoverstijgende collegiale samenwerking ook de
druk op de schaarse ruimte in het curriculum voor vaardigheden verminderen (Veenhoven,
1997).
Intussen zal het beleid van scholen en overheden zich moeten richten op het scheppen van
voorwaarden voor de professionalisering van docenten. Dat betekent in de eerste plaats het
creëren van voldoende ruimte in het curriculum voor het ontwikkelen, begeleiden en
beoordelen van onderzoeksopdrachten door docenten. Ten tweede betekent dit dat
samenwerking tussen docenten meer gestimuleerd moet worden, zodat waardevolle
ervaringskennis gedeeld wordt en een beter afgestemd onderwijsaanbod kan ontstaan.
Ten derde zouden meer prikkels moeten worden gegeven voor het volgen van aanvullende
(teamgerichte) nascholing op het vlak van het begeleiden en beoordelen van onderzoeksvaardigheden. Het eerder gesignaleerde tekort in kennis en ervaring van docenten op dat
vlak kan niet alleen bestreden worden met de eerste twee genoemde maatregelen. Het feit
dat aankomende docenten in hun opleiding inmiddels meer met onderzoek doen
geconfronteerd worden, verandert niets aan het feit dat het merendeel van de zittende
docenten zelf moeite heeft met onderzoek doen en niet geschoold is om leerlingen bij
onderzoek te coachen (zie o.a. Rijborz, 2003). Voor oudere docenten blijft het moeilijk om
met de studiehuisdidactiek uit de voeten te kunnen. De Jong (2003) constateert dat doordat
deelname aan bijscholing op vrijwillige basis geschiedt, de docenten niet geschoold worden
die het het hardst nodig hebben. Vanuit die constatering komt De Jong tot de aanbeveling
om voor docenten bijscholing verplicht te stellen. Ten slotte bestaat die verplichting ook bij
andere beroepsgroepen zoals die van artsen. Redenerend vanuit het perspectief van dit
onderzoek, zou het verplichten van (teamgerichte) nascholing ook een flinke impuls
kunnen geven aan de implementatie van onderzoeksvaardigheden in de tweede fase. Een
iets minder rigoureuze maatregel ter bevordering van de professionele ontwikkeling van de
docent is het geven van een ‘prikkel’ voor het volgen van bijscholing in de vorm van
financiële compensatie of tijd (het meest schaarse goed in het onderwijs).
Als overheden en scholen serieus werk willen maken van de verdere implementatie van de
vernieuwing ‘onderzoeksvaardigheden’ in de tweede fase, dan ontkomen ze er niet aan om
ook de voorwaarden te verbeteren voor docenten om daaraan te werken.
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Bijlage procesverslag databewerking
In deze bijlage wordt aangegeven op welke wijze de ruwe data bewerkt zijn voordat ze gebruikt werden in de
analyses zoals beschreven in het resultaten hoofdstuk. De verantwoording van het proces van schaalconstructie is hierbij buiten beschouwing gelaten omdat dit uitvoerig aan bod komt in het hoofdstuk operationalisatie.
Er worden vijf typen bewerkingen besproken, weergegeven in de volgorde waarin ze zijn doorgevoerd:
1) controle op fouten bij data invoer;
2) het omklappen van antwoordschalen van items;
3) reductie van (de uitwerking van) ontbrekende waarden.
4) de gevolgen van de bewerkingen op de beschrijvende statistische kenmerken van de data verkregen
uit de vragenlijsten;
5) de bewerkingen om de data te prepareren voor de multilevel analyses.
1. Controle op fouten bij data invoer
De data zijn door twee assistenten ingevoerd in SPSS. Na de data-invoer is het gehele databestand gecontroleerd op afwijkende waarden (waarden die niet voor horen te komen bij bepaalde variabelen). In totaal zijn bij
de eerste en tweede praktische opdracht samen negen afwijkende waarden aangetroffen bij drie verschillende
variabelen. Dit betrof dubbele getallen (bijv. 33 i.p.v. 3). Aan de hand van de oorspronkelijke vragenlijsten
zijn deze waarden gecorrigeerd, en is gecontroleerd of de waarden op de daarop volgende variabelen juist zijn
ingevoerd bij de betreffende leerling. Gezien het aantal gesignaleerde afwijkende waarden is te verwachten dat
in de datamatrix nog invoerfouten zitten die niet opvallen door afwijkende waarden. Daarom is bij een steekproef van zes enquêtes per ronde gecontroleerd of alle waarden in de datamatrix daadwerkelijk overeenkomen
met de scores in de enquêtes. Afgezien van een enkele afrondingsfout bij de variabele ‘rapportcijfer’ en bij de
variabele ‘bestede tijd aan de praktische opdracht’ zijn deze enquêtes foutloos ingevoerd. De verwachting is
daarom dat de invloed van mogelijke invoerfouten bij alle enquêtes samen verwaarloosbaar klein is.
2. Het omklappen van antwoordschalen van items
Van een aantal items zijn alle waarden gehercodeerd (‘omgeklapt’), zodat de waarden van alle items in dezelfde richting wijzen: 1= nul keer, nooit of geheel mee oneens; 4= veel keer, heel vaak of geheel mee eens.
Voor dichotome items geldt: 1=nee; 2=ja. Dit heeft ook tot gevolg dat negatief geformuleerde items (vond je
het moeilijk/ lastig?) ‘andersom’ geïnterpreteerd moeten worden: als een leerling ‘ja’ heeft geantwoord, is dat
gehercodeerd tot een ‘nee’. In de weergave van de beschrijvende resultaten zijn de formuleringen van de items
aangepast zodat ze passen bij de omgeklapte antwoordcategorieën. Bijv. het item “Was de praktische opdracht
moeilijk?” wordt “Was de praktische opdracht niet moeilijk?”.
3. Reductie van (de uitwerking van) ontbrekende waarden
Per case is nagegaan hoeveel ontbrekende waarden over alle variabelen heen aanwezig waren. Het aantal
ontbrekende waarden per case bleek aanzienlijk. Soms had dit te maken met het integraal ontbreken van een
vragenlijst of toets. De afwezigheid van toetsgegevens van leerlingen in de datamatrix is in veel gevallen niet
het gevolg van het ontbreken van adequaat ingevulde toetsformulieren, maar van het ontbreken van de middelen om de toets van de leerlingen te analyseren. Vanwege de beperkte tijd en de arbeidsintensieve beoordelingsprocedure is er voor gekozen om bij de tweede praktische opdracht alleen de toetsen van de leerlingen te
beoordelen die ook aan de eerste praktische opdracht hebben meegedaan.
Het ontbreken van vragenlijsten is veelal het gevolg van afwezigheid van een leerling op het moment dat de
vragenlijst in de klas werd ingevuld. In een enkel geval heeft de klas als geheel een vragenlijst niet ingevuld.
Ook als leerlingen wel de vragenlijsten hebben ingevuld, gaat dat toch vaak gepaard met enkele ontbrekende
waarden.
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3a. Reductie ontbrekende waarden door cases te verwijderen
Cases werden verwijderd uit de datamatrix indien het aantal ontbrekende waarden over alle vragenlijst variabelen heen hoger was dan 130 (de helft van alle vragenlijstitems), in combinatie met 1 of meer ontbrekende
waarden bij de onderzoekstoets. Dit gold voor 23 cases, ongeveer 9% van alle respondenten.
Het lijkt wellicht vreemd dat een zo groot aantal ontbrekende waarden getolereerd wordt, zeker in vergelijking
met de onderzoekstoets. Echter, als de maatlat voor het maximum aantal ontbrekende waarden lager gelegd
zou zijn, zouden veel cases met compleet ingevulde voor- en natoetsen zijn uitgevallen. Dat laatste is voor het
onderzoek belangrijker dan een volledig ingevulde vragenlijst.
3b. Reductie ontbrekende waarden in onderzoekstoets
In gevallen waarin de prestaties van leerlingen op de onderzoekstoetsen niet te interpreteren of multiinterpretabel waren werd de code 'niet te beoordelen' toegekend (9). De leerlingen met 'niet te beoordelen'scores worden buiten beschouwing gelaten in de analyses.
Een uitzondering daarop vormen de items die moeilijk beoordeelbaar waren door een lage score op een voorafgaand item. In deze gevallen (waarin dus een afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen items) is een ‘8’ toegekend in plaats van een ‘9’. Dat was bijvoorbeeld het geval bij stap 2a: indien de informatiebronnen niet duidelijk gespecificeerd werden bij item 2a2a was het moeilijk om te beoordelen in hoeverre die bronnen het domein uit de deelvragen konden dekken. Bij drie van de 17 items was sprake van zo’n afhankelijkheidsrelatie:
• 2a2b: dekking domein deelvragen door informatiebronnen;
• 2b1b: aansluiting domein ingeperkte deelvragen op hoofdvraag;
• 2b2b: aansluiting onderzoeksopzet op domein deelvragen.
Het aantal leerlingen dat zou uitvallen omdat ze een '8' hebben toegekend gekregen varieert per item tussen de
20% en 70%. Gezien het hoge percentage is het wenselijk om een maatregel te nemen om uitval van deze
leerlingen te voorkomen. Het buiten beschouwing laten van deze items is daarbij geen optie, omdat dat zou
betekenen dat enkele cruciale aspecten van onderzoeksvaardigheden genegeerd zouden worden. Het vervangen van de score '8' door een '1' (wat zoveel betekent als 'niet voldaan aan het criterium') is ook geen optie,
omdat er weinig aanleiding was om te veronderstellen dat een lage score op het onafhankelijke toetsitem een
lage score op het afhankelijke toetsitem ten gevolge heeft. Uit analyses blijkt dat de correlatie tussen de afhankelijke en onafhankelijke toetsitems bleek niet erg hoog is en bovendien niet stabiel bij vergelijking van correlatiecoëfficiënten tussen de voor- en natoets (variërend tussen de .33 en .70). Indien de '8' toch door de '1' was
vervangen, zouden de leerlingen mogelijk benadeeld worden, omdat het verre van zeker is dat een relatief lage
score op het onafhankelijke item een relatief lage score op het afhankelijke item met zich mee zou brengen.
Vanwege de vrij lage en variërende correlatie tussen afhankelijke en onafhankelijke toetsitems per meetmoment is er voor gekozen de '8' te vervangen door het gemiddelde op die variabele, berekend op basis van de
cases met geldige waarden. Deze maatregel, ook wel genaamd 'mean substitution', doet vanwege de lage correlaties tussen de items meer recht aan de leerling dan de hiervoor genoemde maatregel.
Deze maatregel (het vervangen van de 8 door de gemiddelde score) heeft als effect dat het aantal geldige cases
(zonder ontbrekende waarden) met de helft tot een drievoud daarvan is toeneemt. De negatieve bijeffecten van
de maatregel lijken beperkt te zijn. De verschuiving in de gemiddelden beperkt zich tot maximaal 0,05 verschil op een 3-puntsschaal. De standaarddeviatie daarentegen is met een kwart tot de helft kleiner geworden.
De correlatie tussen de onafhankelijke en de afhankelijke items is in de meeste gevallen met de helft afgenomen. In een enkel geval is de correlatie gelijk gebleven.
3c. Reductie ontbrekende waarden in vragenlijst
Bij het invullen van de vragenlijst hadden de leerlingen en docenten de mogelijkheid om de optie ‘niet van
toepassing’ (8) aan te kruisen, of de optie ‘weet ik niet meer’ (9). Deze laatste optie is alleen aangeboden in de
vragenlijst bij de eerste praktische opdracht. Omdat leerlingen relatief weinig hiervan gebruik maakten (3,5%
gemiddeld) is de optie in alle hierop volgende vragenlijsten weggelaten. In plaats daarvan zijn leerlingen
geïnstrueerd om alle antwoordcategorieën open te laten indien ze een vraag niet konden beantwoorden omdat
ze zich een situatie niet meer konden herinneren. De optie ‘weet ik niet meer’ is gehercodeerd als een ontbrekende waarde. Dit heeft tot gevolg dat bij berekeningen de betreffende cases buiten beschouwing worden
gelaten.
Van de optie om ‘niet van toepassing’ aan te kruisen (8) is vaker gebruik gemaakt: 6% gemiddeld. Dit gemiddelde wordt sterk beïnvloed door een aantal uitschieters. Dit betreft items waarbij in de formulering een voor-
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waarde was ingebouwd: ‘als er sprake was van een probleem...’ Aannemelijk lijkt dat veel leerlingen ‘niet van
toepassing’ hebben aangekruist omdat ze meenden dat ze niet aan die voorwaarden voldeden. Om te voorkomen dat teveel cases uitvallen bij berekeningen met deze items is de categorie 'niet van toepassing' gehercodeerd door deze gelijk te stellen aan de antwoordcategorie 'nooit/niets/nul keer'. Aanleiding hiertoe is dat ‘niet
van toepassing’ in essentie betekent dat een situatie niet is voorgekomen, zij het om een speciale reden.
Bij items waar de antwoordcategorieën de betekenis hebben nooit/niet/nul keer - vaak/altijd/x keer kan daarom
‘niet van toepassing’ worden vervangen door nooit/niet/nul keer (8 wordt 1).1 Dit is echter alleen te verantwoorden als: a) bij berekeningen met deze items ook vermeld wordt welk percentage van de respondenten
‘niet van toepassing’ had aangekruist; b) de verschillen in gemiddelden en standaarddeviaties voor en na de
databewerking niet te groot zijn. Op dit laatste punt wordt verderop in deze paragraaf nader ingegaan.
3d. Reductie van de uitwerking van ontbrekende waarden in vragenlijst
De hiervoor genoemde maatregel bij 3c kan alleen compenseren voor leerlingen die uitvallen doordat ze ‘niet
van toepassing’ hebben aangekruist. Er zijn echter ook andere oorzaken waardoor veel leerlingen uitvallen:
leerlingen die enkele items hebben overgeslagen, of die bij een enkel item ‘weet ik niet meer’ hebben aangekruist. Leerlingen als deze vallen uit bij het berekenen van de schaalscores, ondanks dat ze bij het merendeel
van de items een geldige waarde hebben ingevuld. Om dat te voorkomen worden als aanvullende maatregel bij
het berekenen van de schaalwaarden items buiten beschouwing gelaten waarop een leerling een ontbrekende
waarde heeft. De schaalwaarde wordt dan berekend op basis van het gemiddelde van de overige items. Deze
maatregel wordt alleen verantwoord geacht met inachtneming van de volgende regels:
- Ontbrekende waarden zijn alleen toegestaan bij schalen met meer dan vier items.
- Bij schalen met een alpha van meer dan 0,70 moet meer dan de helft van de items een geldige
waarde hebben. Zo niet, dan wordt de schaalwaarde gecodeerd als een ontbrekende waarde. Zo
ja, dan wordt de schaal waarde berekend op basis van de items die een geldige waarde hebben.
- Bij schalen met een alpha van minder dan 0,70 (met een ondergrens van 0,60) moet ten minste
2/3 van de items een geldige waarde hebben.
4. De gevolgen van de bewerkingen op de beschrijvende statistische kenmerken van de data verkregen uit de
vragenlijsten
Om na te gaan of de databewerkingen kunnen leiden tot een vertekening in verdere analyses, zijn de effecten
onderzocht van bovengenoemde maatregelen (3c en 3d) op de beschrijvende statistische kenmerken van de
belangrijkste schalen uit de vragenlijst. Gekeken is naar de invloed op de gemiddelden en de spreiding van
scores op de schalen en de betrouwbaarheidscoëfficiënten (de samenhang tussen de afzonderlijke items):
1. geen enkele maatregel nemen (8 en 9 worden beschouwd als ontbrekende waarden);
2. alleen ‘niet van toepassing’ vervangen door ‘niet/nooit’;
3. alleen een beperkt aantal ontbrekende waarden bij afzonderlijke items toestaan bij het berekenen van
de schaalscore;
4. een combinatie van de maatregelen 2 en 3.
Deze verschillen in beschrijvende statistieken zijn alleen onderzocht in relatie tot de data over de eerste praktische opdracht. Gezien het veel geringere aantal ontbrekende waarden bij de tweede praktische opdracht, leek
het niet noodzakelijk hier ook de verschillen te analyseren. Uit Tabel 4.11 (paragraaf 4.3.3.3) en Tabel 4.13
(paragraaf 4.3.4.5) is af te leiden dat het aantal leerlingen wat alleen na databewerkingen geldige schaalwaarden heeft op de belangrijkste schalen uit de vragenlijst bij de eerste praktische opdracht ongeveer 1 op 3 is en
bij de tweede opdracht 1 op 5. Mocht zich een vertekening voordoen bij de eerste praktische opdracht als
gevolg van de databewerkingen, dan mag verondersteld worden dat deze zich bij de tweede praktische opdracht in ieder geval niet in versterkte mate heeft voorgedaan.
In Tabel 1 is het effect van verschillende maatregelen af te leiden voor wat betreft het aantal ontbrekende
waarden en de gemiddelde scores op de schalen. De effecten van maatregel 2 op het aantal ontbrekende waar1

Bij items waar de antwoordcategorieën een andere betekenis hadden dan de hiervoor noemde (bijvoorbeeld:
mee eens - mee oneens) is de 8 niet vervangen door een 1, maar door een ontbrekende waarde.
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den zijn het kleinst, bij de combinatiemaatregel is deze het grootst: het aantal cases wordt daar 1,3 tot 3 keer
zo groot ten opzichte van ‘niets doen’. Daaruit mag de conclusie getrokken worden dat maatregel 2 (op zichzelf staand) het minst tot wenselijke resultaten leidt (indien ‘niets doen’ als geen optie wordt beschouwd).
Maatregel 2 heeft echter wel als voordeel dat de waarden van de gemiddelden relatief weinig worden beïnvloed. Bij maatregel 3 en de combinatiemaatregel is deze beïnvloeding ongeveer gelijk. Het verschil in gemiddelden bij maatregel 4 ten opzichte van ‘niets doen’ varieert tussen de 0,02 en de 0,15, met als enige uitschieter ‘sterk sturende begeleiding van het leren onderzoek doen’: 0,25. Dit is een aanzienlijk verschil op een
4-puntsschaal. Het betekent dat in analyses de schijn wordt gewekt dat minder vaak sterk structurerende begeleiding is geboden dan werkelijk het geval is geweest.
Ondanks deze verschillen in gemiddelden is in deze studie toch gekozen om de combinatie van maatregelen te
gebruiken. De afweging is als volgt: ‘niets doen’ maakt de data zo goed als onbruikbaar voor analyses en is
dus geen optie. De combinatie van maatregelen levert spaart het grootste aantal onderzoekseenheden. Daar het
verschil in gemiddelden met ‘niets doen’ slechts iets groter zijn dan bij maatregel 2 of 3 afzonderlijk, lijkt de
keuze voor de combinatie van maatregel 2 en 3 acceptabel.
Tabel 1. Aantal geldige schaalscores op de belangrijkste onafhankelijke variabelen bij het nemen van maatregelen ter reductie van ontbrekende waarden.
1. Geen enkele 2. ‘Niet van
maatregel
toepassing’
vervangen
Schalen
Code SPSS n
Introles: instructie
V1BINSTR 107
docent
Sterk sturende bege- V1CSTOZ 95
leiding onderzoekstaak
Zwak sturende bege- V1CZWOZ 97
leiding onderzoekstaak
2e orde schaal: instruc- V1INSTSA 45
tie docent m.b.t. samenwerking
2e orde schaal: totale V1XKWSAM 42
kwaliteit van de samenwerking

m
2,7087

n
116

m
2,6580

3. Ontbrekende
waarden op
items bij schaalscore toestaan
n
m
155
2,7027

4. Combinatie
2+3

2,3592

115

2,2772

145

2,1961

154

2,1127

2,2526

74

2,1372

121

2,0774

139

2,0978

2,1905

97

2,0681

109

2,3077

142

2,0663

2,1594

61

2,1266

110

2,1203

113

2,1230

n
156

m
2,6796

De spreiding van de scores en de betrouwbaarheidscoëfficiënten zijn niet in de tabel opgenomen omdat de
variatie zo klein was dat deze niet het vermelden waard is. Het verschil in standaarddeviatie was kleiner dan
0,04 (bij paarsgewijze vergelijking van de maatregelen). De enige uitzondering hierop was de 2e orde schaal
totale kwaliteit samenwerking: de standaarddeviatie is hier bij maatregel 4 0,09 schaalpunt groter dan bij
maatregel 1. De betrouwbaarheidscoëfficiënten zijn alleen tussen maatregel 1 en 2 vergeleken. Het verschil in
de Cronbach’s alpha varieert tussen de 0,01 en de 0,05.
De verschillen in de standaarddeviatie en de Cronbach’s alpha zijn groter naarmate de ‘n’ meer toeneemt door
de betreffende maatregel. Het vervangen van de scores ‘niet van toepassing’ leidt dus tot een kleine verhoging
van de betrouwbaarheid en de standaarddeviatie van de schaal waar de items deel van uitmaken.
Conclusie ten aanzien van de uitwerking van maatregelen ter reductie van ontbrekende waarden
Hiervoor is beschreven welke maatregelen zijn genomen om het aantal ontbrekende waarden in de data terug
te brengen, en welk effect dit heeft gehad op gemiddelde schaalwaarden, standaarddeviaties en de Cronbach’s
alpha. Het effect was in de meeste gevallen gering. Uitzonderingen daarop betreffen: de variabele ‘sterke
structurering van het leren onderzoek doen’, waarvan de gemiddelde waarde bij de eerste praktische opdracht
met 0,25 punt op een 4-puntsschaal is afgenomen; en de variabele ‘onderzoeksplan maken’ waarvan de standaarddeviatie met ruim 1/3 deel is afgenomen.
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Het is moeilijk te voorspellen of deze verschuivingen in waarden dusdanig zijn dat ze in verschilanalyses of
correlationele analyses tot andere resultaten zullen leiden. Ook is niet op voorhand aan te geven of zich in dat
geval eerder significante verschillen en samenhangen voordoen of juist niet.
5. Databewerking ter voorbereiding op multilevel analyses
De analyses ten behoeve van het bepalen van de samenhang tussen begeleidingsgedrag en leerprestaties zijn
uitgevoerd met multilevel analyse, waarbij gebruik is gemaakt van het computerprogramma MLwiN. Over de
wijze waarop variabelen zijn geselecteerd voor deze analyses wordt gerapporteerd in Bijlage hoofdstuk 5.
Over de gevolgde procedures tijdens de uitvoering van de hoofdanalyses wordt gerapporteerd in paragraaf
5.5.2 van Hoofdstuk 5. Op deze plek wordt slechts beschreven op welke wijze de data zijn geprepareerd (na
alle voorafgaande stappen in dit hoofdstuk) om ze te kunnen gebruiken in MLwiN.
De eerste stap betrof het aanmaken van een datamatrix per criteriumvariabele en per praktische opdracht. Zo
ontstonden 6 matrices: twee met de follow-up toets als criterium over de eerste praktische opdracht; twee met
de voortoets als criterium over de eerste praktische opdracht; twee met de kwaliteit van de samenwerking als
criterium over zowel de eerste als de tweede praktische opdracht. De daarop volgende stappen bestonden uit
het bewerken van de matrices:
a) de variabelen werden gesorteerd worden op niveau (van hoog naar laag);
b) per niveau werd eerst een identificatie variabele gespecificeerd worden (code van de docent of een
groepje leerlingen) gevolgd door de predictoren en achteraan de criterium variabelen;
c) alle data werden vervolgens geaggregeerd van het niveau van de individuele leerling naar het subgroepniveau (alle individuele gegevens per subgroepje zijn dus gemiddeld)2;
d) alle ontbrekende waarden werden vervangen worden door een en dezelfde code;
e) de data werden als ASCII-file opgeslagen, zodat ze ingelezen konden worden in MLwiN.

2

Zie Hoofdstuk 5 voor de redenen waarom is besloten alle data te aggregeren op subgroepniveau.
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Bijlage hoofdstuk 4 (operationalisatie en verantwoording constructie onderwijsmaterialen en meetinstrumenten)
N.B. Het tussen haakjes genoemde cijfer in het label van de bijlage correspondeert met het
nummer van de paragraaf uit Hoofdstuk 4 waarin naar de betreffende bijlage is verwezen.
1. Lijst met kwaliteitscriteria voor de het ontwerpen van onderzoek (leerlingversie)
(4.3.1.2)
2. Onderzoekstoets (4.3.1.2):
a. Huiswerkopdrachten onderzoekstoets
b. Achtergrondinformatie bij onderzoekstoetsen
c. Opdracht- en antwoordformulieren voor stap 1 en stap 2a en 2b
3. Praktische opdrachten (opdrachtomschrijving exclusief bijlagen en docenthandleiding) (4.3.5.2)
4. Schalen met voorbeelditems vragenlijsten (4.3.4.3)
5. Beschrijvende statistieken van niet schaalbare vragenlijstitems (4.3.4.3)
6. Categorieënsysteem observatie-instrument leeractiviteiten (4.3.2.2)
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1. Lijst met kwaliteitscriteria voor het ontwerpen van onderzoek (leerlingversie)
(4.3.1.2)
Kwaliteitscriteria: eisen waaraan het ontwerpen van een aardrijkskundig onderzoek moet voldoen.
Stap
1a:
Hoofdvraag
formuleren

1b:
Deelvragen
formuleren

Criteria
De hoofdvraag
moet beantwoordbaar zijn.

Toelichting/ voorbeelden
1. Het gegeven onderwerp is in de hoofdvraag enigszins afgebakend:
het wat (een verschijnsel), wie (een groep mensen), waar (gebied) en
wanneer (moment of periode).
2. De hoofdvraag is voor niet meer dan één uitleg vatbaar zijn.
3. De begrippen uit de hoofdvraag worden duidelijk uitgelegd in een
aparte toelichting.
Voorbeeld: een vraag die niet beantwoordbaar is: “Wat voor klimaat
hebben we op dit moment?” Deze vraag is niet beantwoordbaar omdat: a)
niet toegelicht wordt wat met het begrip ‘klimaat’ bedoeld wordt: het
verschijnsel temperatuur, neerslag of windsnelheid, of alledrie. 2. De
vraag niet duidelijk afgebakend is: er wordt geen gebied genoemd (‘het
waar’).
Aardrijkskundige vraagtypes:
De hoofdvraag
- Beschrijvend: wat is daar/ waar is dat/ hoe is het daar/ hoe beleeft men
moet aardrijksdat daar?
kundig van aard
- Verklarend: waarom is dat daar zo/ waardoor is dat daar?
zijn:
1. De vraag zelf of - Voorspellend: hoe zal dat daar zijn/ waartoe kan dat leiden/ hoe zal
men dat daar beleven?
de toelichting
- Probleemoplossend/ adviserend: wat kan daar/ waar kan dat/ hoe kan
daarop moet ten
dat daar?
minste één aardrijkskundig begrip - Waarderend: is dat dáár gewenst/ is daar dát gewenst/ is dat daar zo
gewenst? Open vragen: wáár is dat gewenst/ wát is daar gewenst/ wat
bevatten uit de
is daar op welke manier gewenst?
achtergrondinfo.
Aardrijkskundige benaderingswijzen:
2. De vraag moet
- De ruimtelijke benadering: over ruimtelijke interactie (verplaatsingen
behoren tot één
van mensen, goederen en informatie), ruimtelijke nabijheid, relatieve
van de aardrijksen absolute afstand tussen verschijnselen.
kundige vraagty- De regiobenadering: over verschillen en de onderlinge samenhang
pes.
tussen verschijnselen in één gebied.
3. De vraag moet
passen binnen ten - De gedragswetenschappelijke benadering: over ruimtelijk gedrag: hoe
mensen hun ruimtelijke omgeving gebruiken en waarom ze dat zo
minste één van de
doen.
aardrijkskundige
- De mens-milieu benadering: over hoe de natuurlijke omgeving het
benaderingsgedrag van de mens bepaalt en andersom (hoe de mens de natuurlijke
wijzen.
omgeving beinvloedt).
- De aardwetenschappelijke benadering: over fysische verschijnselen en
processen aan het aardoppervlak (zonder de invloed van de mens daarop te bestuderen).
Iedere deelvraag
1. De deelvraag is duidelijk afgebakend: het wat (een verschijnsel), wie
afzonderlijk moet
(een groep mensen), waar (gebied) en wanneer (moment of periode).
beantwoordbaar
2. De deelvraag is niet voor meer dan één uitleg vatbaar.
zijn.
3. De begrippen uit de deelvraag worden duidelijk uitgelegd in een
aparte toelichting (voor zover niet al omschreven bij de hoofdvraag).
De deelvragen
“Logisch ordenen” wil zeggen dat je die deelvraag voorop stelt die je
moeten logisch
nodig hebt om een andere deelvraag te kunnen beantwoorden.
geordend worden
“Aansluiten bij de hoofdvraag” wil zeggen dat je met behulp van de
en samen aanslui- antwoorden op de deelvragen je hoofdvraag volledig moet kunnen beantten bij de hoofdwoorden. Let ook op dat je deelvragen niet meer antwoorden geven dan je
vraag.
nodig hebt voor je hoofdvraag.

[zie vervolg op de volgende bladzijde]
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[vervolg van vorige bladzijde]
Kwaliteitscriteria: eisen waaraan het ontwerpen van een aardrijkskundig onderzoek moet voldoen.
Stap
2a:
Onderzoeksopzet
maken

2b:
Werkplanning
maken
2c:
Verbeteren
uitvoerbaarheid
onderzoeksontwerp

Criteria
Er moet per
deelvraag een
onderbouwde
keuze gemaakt
worden voor
typen informatiebron-nen en
concrete informatiebron-nen.

Toelichting/ voorbeelden
1. Kies per deelvraag één of meer typen informatiebronnen (personen,
leerboeken, websites, krantenartikelen, atlaskaarten, beleidsstukken,
statistieken, e.d.) die:
a) Geschikt zijn om de info te verkrijgen voor beantwoording van de
deelvragen (bijv: om meningen te achterhalen kun je beter mensen ondervragen dan andere bronnen raadplegen.)
b) Beschikbaar zijn. Je moet de bronnen kunnen raadplegen zonder daar
geld of veel tijd aan kwijt te zijn. Bij sommige bronnen is raadplegen
niet toegestaan.
2. Voorkom dat je een eenzijdig beeld krijgt:
a) Kies per type informatiebronnen meerdere concrete informatiebronnen
(bijv: ondervraag meerdere personen uit verschillende groepen, of kies
meerdere websites afkomstig van verschillende instanties). Des te
meer, des te concreter, des te beter.
b) Zorg dat de infobronnen zoveel mogelijk gespreid zijn over gebied/
groep/ periode uit de deelvragen (bijv: zorg voor bronnen uit alle delen
van het door jou onderzochte gebied).
Voorbeeld: stel dat je onderzoeksvraag gaat de aanleg van Hogesnelheidslijnen in Nederland (HSL). Je kiest voor het type informatiebronnen wat
beschikbaar is en geschikt voor je onderzoeksvraag. Dat zijn beleidsstukken, want die blijk je te kunnen opvragen bij ‘Projectorganisatie HSLzuid’. Echter, waarschijnlijk gaan deze stukken alleen maar over het zuidelijke gedeelte van de HSL, en niet over de plannen voor HSL-oost. Je hebt
dus aanvullende beleidsstukken nodig, zodat je informatie voldoende gespreid is over het gebied waar je onderzoeksvraag over gaat.
De werkplana) Omschrijf alle activiteiten die nodig zijn bij de onderzoeksstappen 3
ning moet vollet/m 8 in een logische volgorde;
dig en realistisch b) Maak een realistische inschatting van de tijd per activiteit;
zijn.
c) Geef aan wie welke activiteit uitvoert (indien je het onderzoek niet
alleen uitvoert).
Maak het onder- Indien het onderzoeksontwerp niet uitvoerbaar is binnen de gestelde tijd
zoeksontwerp
volgens de werkplanning, verbeter deze dan door het bijstellen van:
beter uitvoerbaar. a) de hoofd- en deelvragen: inperken van het wat, wie, waar en/ of wanneer.
b) de onderzoeksopzet: andere typen informatiebronnen of andere concrete bronnen kiezen.
Geef na de bijstellingen in een nieuwe werkplanning aan wat er verandert
in de onderzoeksuitvoering, en de tijd die je zo bespaart. N.B. Let bij het
bijstellen op alle voorgaande kwaliteitscriteria!
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2. Onderzoekstoets (4.3.1.2)
Ten behoeve van het onderzoek zijn vier onderzoekstoetsen ontwikkeld. Deze zijn identiek in opzet en structurering. Ze verschillen alleen ten aanzien van het te onderzoeken onderwerp. Dat betekent dat de bijgevoegde
achtergrondinformatie verschilt en dat de voorbeeld uitwerking bij stap 2a en 2b verschillen per toets.
Ter illustratie is de derde onderzoekstoets bijgevoegd, met als onderwerp ‘de Nederlandse multiculturele
samenleving’. Afgezien van de opmaak en de schrijfruimte voor leerlingen is de toets volledig weergegeven.
De bijbehorende lijst met kwaliteitscriteria is op de vorige bladzijde reeds weergegeven. De toets bestaat uit
de volgende onderdelen:
a. huiswerkopdrachten;
b. achtergrondinformatie bij onderzoeksonderwerp;
c. opdracht- en antwoordformulieren voor stap 1 en stap 2a en 2b.
2a. Onderzoekstoets: huiswerkopdrachten
Instructie
Je gaat in de aankomende aardrijkskundeles een toets maken waarbij je in één uur een aardrijkskundig onderzoek moet ontwerpen. Je krijgt opdrachten waarin je hoofd- en deelvragen moet formuleren of een onderzoeksplan moet maken. Je hoeft het onderzoek niet echt uit te voeren, maar je moet wel zorgen dat je het zou
kunnen uitvoeren.
Jouw resultaten op de toets worden vergeleken met de toetsen die je vorig jaar gemaakt hebt bij de praktische
opdracht over het Groene Hart. Zo kunnen we zien of je dankzij de praktische opdracht beter bent geworden in
het ontwerpen van onderzoek.
Het onderwerp van je onderzoek bij de toets moet te maken hebben met ‘de Nederlandse multiculturele samenleving’. Op de volgende bladzijden staat over dit onderwerp informatie weergegeven. Ook is een bijlage
met ‘kwaliteitscriteria’ bijgevoegd. Daarin staan de eisen omschreven waaraan een goed ontwerp van onderzoek moet voldoen.
Al deze informatie moet je voorafgaand aan de les goed bestuderen. Daarmee haal je je voorkennis op over
het onderwerp ‘multiculturele samenleving’ en over de eisen waaraan een ontwerp van onderzoek moet voldoen (kwaliteitscriteria). Komende les moet je die kennis kunnen toepassen! Je hoeft de teksten niet uit je
hoofd te leren. Het is wel belangrijk dat je begrijpt wat er staat en wat er bedoeld wordt.
Maak daarom de huiswerkopdrachten die bij de teksten staan. Lever deze huiswerkopdrachten bij je docent
in, voordat je aan de toets begint.
Alvast bedankt voor je medewerking!
Projectgroep Onderzoeksvaardigheden Aardrijkskunde
Onderwijskunde
Faculteit Sociale Wetenschappen
Universiteit Utrecht
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Huiswerkopdracht 1 (benodigde tijd: ongeveer 15 minuten)
Lees de onderstaande tekst globaal. Een deel van de aardrijkskundige begrippen in de tekst moet je in de komende les in jouw onderzoek verwerken. Ga daarom na of je begrijpt wat die begrippen betekenen. Geef in het
kader aan:
1. welke begrippen je nog niet kende voorafgaand aan het lezen van de tekst.
2. welke begrippen je nog niet goed begrijpt na afloop van het lezen van de tekst;
1. Aardrijkskundige begrippen die je nog niet kende:

2. Aardrijkskundige Begrippen die je niet goed begrijpt:

Huiswerkopdracht 2 (benodigde tijd: ongeveer 15 minuten)
Begin pas aan deze huiswerkopdracht als je huiswerkopdracht 1 hebt gemaakt, en de tekst over multiculturele
samenleving hebt gelezen! Hieronder staan de kwaliteitscriteria weergegeven waaraan je moet voldoen bij het
ontwerpen van onderzoek. Geef je mening over de onderstaande vier stellingen (zie kolommen) voor íeder
kwaliteitscriterium. Omcirkel het antwoord wat op jou van toepassing is. Check steeds of je nog weet wat er
precies met een kwaliteitscriterium bedoeld wordt! Daarvoor kan je het uitgebreide schema op de achterkant
gebruiken. Wees eerlijk naar jezelf, dan weet je waar je goed op moet letten bij een volgend onderzoek.
Stap

Kwaliteitscriteria

1a:
Hoofdvraag
formuleren
1b:
Deelvragen
formuleren

De hoofdvraag moet beantwoordbaar zijn.

2a:
Onderzoeksopzet
maken
2b:
Werkplanning
maken
2c:
Verbeteren
onderzoeksontwerp

De hoofdvraag moet aardrijkskundig van aard zijn.
Iedere deelvraag afzonderlijk
moet beantwoordbaar zijn.
De deelvragen moeten logisch
geordend worden en samen
aansluiten bij de hoofdvraag.
Er moet per deelvraag een
onderbouwde keuze gemaakt
worden voor typen informatiebronnen en concrete informatiebronnen.
De werkplanning moet volledig en realistisch zijn.

Het onderzoeksontwerp moet
verbeterd worden, indien het
niet uitvoerbaar is binnen de
gestelde tijd volgens de werkplanning.

1. Ik vind de
omschrijving van het
criterium
moeilijk te
begrijpen.

2. Ik weet
hoe ik
ervoor kan
zorgen dat
ik aan het
criterium
voldoe.

3. Ik kan
zelf een
voorbeeld
bedenken
van een
goede
toepassing.

4. Bij de eerste
P.O. (in de 4e
klas) heb ik
voldoende rekening gehouden met dit
criterium.

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE
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2b. Onderzoekstoets: achtergrondinformatie
Achtergrondinformatie over “de Nederlandse multiculturele samenleving”
In Nederland wonen behoorlijk wat mensen uit andere cultuurgebieden. De vier grootste groepen - samen
ongeveer 800 000 - zijn van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst. Mensen uit andere
cultuurgebieden zijn allochtonen. Bij het tellen van die allochtonen worden echter een heleboel mensen meegeteld die 100% Nederlander zijn. Dat komt door de manier van tellen. Als één van je ouders uit Turkije,
Marokko, Suriname of de Antillen komt, word je meegeteld als allochtoon. Ook al ben je hier geboren en
spreek je plat Rotterdams. Je bent dan ‘tweede generatie’ allochtoon.
Van de 800 000 Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillen is wettelijk ongeveer de helft vreemdeling.
Volgens de wet is een vreemdeling een persoon die niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Vergeleken bij de
autochtonen (Nederlanders die hier al generaties wonen) is het aantal allochtonen in Nederland vrij klein: maar
zo'n 6%. Allochtonen zijn dus in de minderheid; ze zijn culturele minderheden. Door de aanwezigheid van
culturele minderheden wordt de Nederlandse cultuur gemengd met andere culturen. Men zegt daarom wel: de
Nederlandse samenleving is ‘multicultureel’.
Hoe omgaan met verschillen?
Iedereen weet dat er verschillen zijn tussen de diverse bevolkingsgroepen. Hoeveel ruimte willen we elkaar
geven om anders te zijn? Wat is dan de norm waaraan nieuwkomers moeten voldoen? Moeten we allemaal aan
hetzelfde modebeeld voldoen, en dezelfde opvattingen hebben? En is dat wel mogelijk?
Er zijn allerlei verschillen tussen de gebieden en de groepen mensen in Nederland. Groningers en Limburgers
spreken met een andere tongval. Sommige Nederlanders gaan elke zondag naar de kerk, anderen gaan nooit.
Bovendien verandert de cultuur in een gebied voortdurend. Nog niet zolang geleden vonden de meeste Nederlanders het schandalig als mensen ongetrouwd samenwoonden. Nu vinden veel mensen in Nederland dat niet
ongewoon meer. De snelheid waarmee normen veranderen, verschilt van groep tot groep en van plaats tot
plaats.
Spreiding minderheden en demografische kenmerken
Er zijn twee redenen waarom we het bij aardrijkskunde over de culturele minderheden hebben:
1. Spreiding: het is aardrijkskundig interessant dat de allochtonen heel ongelijkmatig over ons land verspreid
zijn (zie figuur 1). Bijna de helft woont in de vier grote steden. Ook binnen die steden wonen de minderheden
weer bij elkaar in een klein aantal (oude) wijken. Er zijn wijken waar het percentage allochtonen groter is dan
het percentage autochtonen. In zo'n buurt zijn de allochtonen dus géén minderheid meer. De ongelijkmatige
spreiding van allochtonen leidt tot segregatie: een ruimtelijke scheiding van bevolkingsgroepen.
2. Demografische kenmerken: het is interessant dat de minderheidsgroepen veel sneller in aantal groeien dan
de rest van de bevolking. Dit heeft te maken met het verschil in leeftijdsopbouw tussen allochtone en autochtone groepen. De allochtone bevolking is jonger dan de autochtone. Bij de Nederlandse bevolking is sprake
van vergrijzing. Dat betekent dat het percentage 65-plussers toeneemt. De immigranten die zich in Nederland
vestigen zijn over het algemeen jong (20-30 jaar). Daardoor is het geboortecijfer bij hen ook hoger. Het verschil in geboortecijfer hangt ook samen met de cultuur. De normen met betrekking tot de gezinsgrootte kunnen per cultuur heel verschillend zijn.
Zowel de spreiding als de demografische kenmerken hebben gevolgen voor de inrichting van Nederland. In
een woonwijk met veel jonge allochtonen moeten de andere voorzieningen worden aangebracht dan in een
woonwijk met veel bejaarde autochtonen. Iedere bevolkingsgroep heeft weer andere behoeftes: speciale winkels, gebedsruimtes, ruimtes voor culturele activiteiten (een bridgeclub of een dansfabriek?), eetgelegenheden
en ga zo maar door.
Oorzaken van ongelijkmatige spreiding
Segregatie (ruimtelijke scheiding van bevolkingsgroepen) ontstaat doordat mensen met dezelfde groepskenmerken elkaar opzoeken. De vier grote steden hebben altijd veel migranten aangetrokken door pullfactoren
als: werkgelegenheid, woonruimte, contacten met landgenoten en studiemogelijkheden. Door suburbanisatie
zijn de mensen met hogere inkomens weggetrokken uit de oude arbeiderswijken rond het centrum en de wij-

296

Bijlage hoofdstuk 4
ken uit de jaren ‘50 en ‘60 van de grote steden. Ze zijn naar de luxe buitenwijken en de randgemeenten verhuisd. In de vrijgekomen, goedkope woningen wonen vooral mensen met lagere inkomens. Dit zijn vaak allochtonen omdat zij gemiddeld genomen een lager inkomen hebben dan autochtonen. Niet alleen het inkomen,
maar ook de gezinsfase speelt bij suburbanisatie een rol. Vooral de gezinnen met jonge kinderen zijn verhuisd
en wonen daardoor in andere wijken dan bijvoorbeeld bejaarden en alleenstaanden.
Figuur 1: spreiding van allochtonen in Nederland
Allochtonen totaal ( % )
Percentage personen geboren in buitenland + personen geboren
in Nederland waarvan één ouder is geboren in het buitenland 1999
(%)
minder dan 8
8 - 12
12 - 16
16 - 20
20 - 28
28 of meer
geen gegevens

© Gegevens afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek

Gevolgen van ongelijkmatige spreiding
Voor de Nederlandse overheid is de segregatie van
culturele minderheden een probleem. In haar minderhedenbeleid streeft overheid juist naar integratie
tussen allochtonen en autochtonen. Als cultuurgroepen ruimtelijk van elkaar gescheiden zijn, zullen de
onderlinge contacten juist verminderen en verschillen toenemen. Onbekendheid met elkaars cultuur
leidt soms tot vooroordelen of zelfs discriminatie. In
combinatie met taalproblemen en het gemiddelde
lagere opleidingsniveau, kunnen vooral allochtone
jongeren moeilijk aan een baan komen. Dit laatste
vergroot weer de inkomensverschillen. In plaats van
integratie wordt de segregatie versterkt.
Voorkomen van segregatie
Om segregatie tegen te gaan zijn tal van beleidsmaatregelen denkbaar. Bijvoorbeeld:
- Zorgen voor betere scholing van allochtonen,
om taal- en leerachterstand weg te werken en zo
de arbeidsmarkt voor hen beter toegankelijk te
maken.
- Zorgen voor woonwijken die voor alle bevolkingsgroepen aantrekkelijk zijn: een woonwijk
met zowel goedkope als luxe woningen, en met
passende voorzieningen voor alle bevolkingsgroepen.

Dergelijke beleidsmaatregelen hebben echter (nog) niet de problemen kunnen wegnemen. In sommige oude
woonwijken neemt de mate van segregatie af, maar in andere woonwijken lijkt deze juist weer toe te nemen.
Wellicht zijn andere, aanvullende beleidsmaatregelen nodig.

N.B. De tekst over ‘de Nederlandse multiculturele samenleving ’ is samengesteld uit (met uitzondering van
de afsluitende alinea):
- De Jong, H., C. Siepman- van den Berg, K. van der Veen & S. Wenselaar (1995a) Aarde in kaart. Aardrijkskunde voor het derde leerjaar havo/vwo, pp105-109, Houten: Educatieve Partners Nederland bv.
- De Jong, H., C. Siepman- van den Berg, K. van der Veen & S. Wenselaar (1995b) Aarde in kaart.
Aardrijkskunde voor het derde leerjaar mavo, pp98-99, Houten: Educatieve Partners Nederland bv.
- Dragt, H. (1994) De Geo Geordend. Lesboek 2 havo/ vwo, pp93-94. Amsterdam: Meulenhof Educatief
BV.
- Grote Bos@tlas (2000). [Figuur 1.] Softwaretoepassing. Groningen: Wolters-Noordhoff BV.
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2c. Onderzoekstoets: opdracht- en antwoordformulieren voor stap 1 en stap 2a en 2b
Stap 1a: hoofdvraag formuleren
Onderzoeksopdracht (tijd: maximaal 20 minuten)
Formuleer een hoofdvraag over de Nederlandse multiculturele samenleving. Voer daartoe de volgende taken
uit:
1. Bedenk een thema om te onderzoeken. Geef daarbij aan waarom je onderzoek naar dit thema wilt doen:
wat vind je er interessant aan? Wie is geïnteresseerd in de uitkomsten van jouw onderzoek? Noteer je
antwoord hieronder bij punt 1. Vergeet niet dat het thema moet aansluiten bij het onderwerp “de Nederlandse multiculturele samenleving”. De bijgeleverde achtergrondinformatie over dit onderwerp kun je als
inspiratiebron gebruiken.
2. Bedenk een ‘voorlopige’ hoofdvraag die bij jouw thema past. Noteer deze hoofdvraag hieronder bij punt
2. Let op: je hoofdvraag mag niet volledig te beantwoorden zijn met de achtergrondinformatie over ‘multiculturele samenleving’.
3. Ga na of je voorlopige hoofdvraag ‘aardrijkskundig’ is en ‘beantwoordbaar’, en stel hem bij indien nodig
(onder punt 3). Gebruik daarbij de omschrijving van de kwaliteitscriteria!
N.B. Of je hoofdvraag werkelijk onderzoekbaar is, kan je pas zien als je een compleet onderzoeksontwerp hebt. Je moet immers weten hoeveel tijd het onderzoek kost en of er geschikte informatie te vinden
is. Als onderzoek naar je hoofdvraag niet uitvoerbaar is, zal je de hoofdvraag moeten bijstellen.
Antwoordschema:
1.

Ik kies het volgende thema:
Ik ga onderzoek doen naar dit thema omdat:

2.

Mijn voorlopige hoofdvraag is:

3.

Mijn bijgestelde hoofdvraag is:
Ik versta het volgende onder de gebruikte begrippen in mijn hoofdvraag:
Mijn hoofdvraag behoort tot het volgende aardrijkskundige vraagtype:
Mijn hoofdvraag past binnen de volgende aardrijkskundige benadering(-en):

Stap 1b: deelvragen formuleren
Onderzoeksopdracht (tijd: maximaal 15 minuten)
Bedenk bij jouw hoofdvraag passende deelvragen. Voer daartoe de volgende taken uit:
1.
Bedenk vragen die je nodig hebt om jouw hoofdvraag te kunnen beantwoorden. Dit zijn je voorlopige deelvragen. Noteer je deelvragen hieronder bij punt 1.
NB: als je meer dan vijf deelvragen nodig hebt om je hoofdvraag te beantwoorden, is je hoofdvraag
waarschijnlijk te complex om te onderzoeken. Perk dan eerst je hoofdvraag nog wat in, wijzig je
antwoord op de vorige bladzijde en bedenk vervolgens deelvragen bij de nieuwe hoofdvraag.
2.
Ga na of elke voorlopige deelvraag ‘beantwoordbaar’ is, en of je met de deelvragen samen de
hoofdvraag kunt beantwoorden. Gebruik daarbij de omschrijving van de kwaliteitscriteria! Stel zonodig de deelvragen bij en/ of bedenk nieuwe deelvragen erbij. Noteer deze bij punt 2.
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Antwoordschema:
1. Mijn voorlopige deelvragen zijn:
2. Mijn bijgestelde deelvragen zijn:
Ik versta het volgende onder de gebruikte begrippen in mijn deelvragen:
NB: alleen begrippen omschrijven indien je ze niet al bij de hoofdvraag omschreven hebt!
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Stap 2: het maken van een onderzoeksplan
Je gaat een onderzoeksplan maken. Bij de onderstaande hoofd- en deelvragen die wij voor je bedacht hebben,
maak je een onderzoeksplan. Dat doe je door twee opdrachtformulieren in te vullen. Met behulp van het eerste
opdrachtformulier, dat je nu aan het lezen bent, maak je een onderzoeksopzet (stap 2a). Als je daarmee klaar
bent lever je dit opdrachtformulier in. Dan krijg je het tweede opdrachtformulier met als taak om de uitvoerbaarheid van een bestaand onderzoeksontwerp te verbeteren (stap 2b).
Stap 2a: onderzoeksopzet maken
Je gaat een onderzoeksopzet maken die past bij de onderstaande hoofd- en deelvragen. Die gaan over ‘de
Nederlandse multiculturele samenleving’. Bij iedere deelvraag geef je aan hoe je die gaat onderzoeken.
Hoofdvraag:
“Kan de ongelijkmatige spreiding van allochtonen en autochtonen in de stad Utrecht zowel verklaard worden vanuit een inkomensverschil als vanuit een voorkeur om al dan niet bij elkaar te wonen?”
Aardrijkskundig vraagtype:
Verklarend: waardoor (=door inkomensverschil en / of voorkeur?) is dat (ongelijkmatige spreiding) daar (in
Utrecht)?
Aardrijkskundige benadering:
De gedragswetenschappelijke benadering: hoe mensen zich spreiden over hun ruimtelijke omgeving en
waarom ze dat zo doen.
Deelvragen:
1. In welke wijken van Utrecht zijn allochtonen in de meerderheid of juist in de minderheid?
2. Hoe groot is het verschil in gemiddeld inkomen tussen wijken waarin allochtonen in de meerderheid
zijn versus in de minderheid?
3. Hoe sterk is de voorkeur van allochtonen en autochtonen in de Utrechtse wijken om al dan niet bij
elkaar te wonen?
4. In hoeverre wonen de inwoners van Utrecht in een wijk met een samenstelling die overeenkomt met
hun voorkeur?
Omschrijvingen gebruikte begrippen:
- ongelijkmatige spreiding: scheve verdeling van (groepen) mensen over de ruimtelijke omgeving.
- allochtonen: personen geboren in het buitenland, of geboren in Nederland waarvan één ouder geboren is
in het buitenland.
- autochtoon: personen geboren in Nederland zonder ouders die geboren zijn in het buitenland.
- inkomensverschil: verschil in jaarinkomsten (loon, uitkering, studiebeurs, zakgeld, rente) tussen allochtonen en autochtonen.
Onderzoeksopdracht (tijd: maximaal 15 minuten)
Maak een onderzoeksopzet voor een onderzoek, die past bij bovenstaande deelvragen. Vul het antwoordschema
in:
- Geef in de kolom ‘keuze type informatiebronnen’ aan welk type informatiebronnen beschikbaar zijn en
geschikt zijn voor de beantwoording van een deelvraag. Onderbouw je keuze zorgvuldig. Gebruik daarbij de omschrijving van de kwaliteitscriteria’!
- Geef in de kolom ‘keuze concrete informatiebronnen’ aan welke concrete informatiebronnen je wilt gebruiken om iedere deelvraag te beantwoorden. Onderbouw je keuze zorgvuldig. Gebruik daarbij de omschrijving van de kwaliteitscriteria’!
N.B. Ga er bij deze opdracht vanuit dat je in de directe omgeving van de stad Utrecht woont.
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Deelvragen:

Onderzoeksopzet
Keuze type informatiebronnen, met onderbouwing

Keuze concrete informatiebronnen, met onderbouwing

1. In welke wijken van Utrecht zijn allochtonen in
de meerderheid of juist in de minderheid?
2. Hoe groot is het verschil in gemiddeld inkomen
tussen wijken waarin allochtonen in de meerderheid zijn versus in de minderheid?
3. Hoe sterk is de voorkeur van allochtonen en
autochtonen in de Utrechtse wijken om al dan niet
bij elkaar te wonen?
4. In hoeverre wonen de inwoners van Utrecht in
een wijk met een samenstelling die overeenkomt
met hun voorkeur?

Stap 2b: verbeteren uitvoerbaarheid onderzoeksontwerp
Het komt vaak voor dat je teveel wilt in een onderzoek. Teveel willen kost vaak teveel tijd. Dat blijkt meestal
pas als je een goed uitgewerkte werkplanning hebt gemaakt voor de uitvoering van je onderzoek. In dat geval
moet je je onderzoeksontwerp gaan aanpassen. Je gaat dan op zoek naar een manier om tijd te besparen zonder
dat de kwaliteit van je onderzoek minder wordt. Vaak moet je dan niet alleen je onderzoeksopzet aanpassen,
maar ook je hoofd- en deelvragen.
Onderzoeksopdracht (tijd: maximaal 20 minuten)
Op de volgende bladzijden staat een onderzoeksontwerp weergegeven. Het sluit aan bij de hoofd- en deelvragen waarvoor je in de vorige opdracht een onderzoeksopzet hebt gemaakt. Het onderzoeksontwerp bestaat uit
een schema waarin de hoofd- en deelvragen en de onderzoeksopzet zijn opgenomen en een werkplanning.
Aan de werkplanning kun je zien dat het onderzoeksontwerp niet uitvoerbaar is. Uitvoering van alle activiteiten kost teveel tijd, namelijk 20 uur, terwijl er maar 17 uur beschikbaar is. Verbeter daarom de uitvoerbaarheid van dit onderzoeksontwerp.
Lees eerst goed de onderstaande aanwijzingen, zodat je gericht aan het werk kunt gaan:
1. Het aanpassen van alleen de werkplanning is niet voldoende. (Bezien vanuit de huidige onderzoeksopzet
(op p.3) is de huidige tijdsplanning realistisch en zijn alle genoemde activiteiten op p.4 noodzakelijk.)
2. Ga er vanuit dat je alleen tijd kunt besparen als je begint met het inperken van de deelvragen. Dat doe je
door het wat (een verschijnsel), wie (een groep mensen), waar (gebied) of wanneer (moment of periode)
verder in te perken.
3. Als je de hoofd- en deelvragen hebt ingeperkt ga je na:
a) wat de gevolgen zijn voor de onderzoeksopzet.
b) of al deze aanpassingen tot een tijdsbesparing leiden tijdens de uitvoering van het onderzoek, door op
bladzijde 2 een nieuwe werkplanning te maken. Als het te weinig tijdsbesparing oplevert, perk dan je
hoofd- en deelvragen nog verder in en doorloop stap a) en b) nog een keer.
4. Controleer of je aanpassingen niet ten koste zijn gegaan van de kwaliteit van het onderzoeksontwerp. Let
dus op alle ‘kwaliteitscriteria’!

301

Bijlage hoofdstuk 4
Antwoordschema:
Ad 2.

Ad 3a)

Ik perk de hoofd- en deelvragen als volgt in:

De volgende aanpassingen zijn nodig in de onderzoeksopzet:

NB: schrijf alleen op wat er verandert ten opzichte van de oorspronkelijke onderzoeksopzet (p3).
Ad 3b) Bedenk welke gevolgen jouw aanpassingen bij punt a) en b) hebben voor de uitvoering van je onderzoek. Maak daartoe hieronder een nieuwe werkplanning:
Schrijf in kolom 2 (‘activiteiten’) op welke onderzoeksactiviteiten een andere invulling krijgen. Geef beknopt aan wat er verandert (bijvoorbeeld: “minder landkaarten tekenen bij deelvraag 2”).
Maak vervolgens een inschatting van de tijd per onderzoeksactiviteit, en noteer deze in kolom 3 (‘tijdsplanning’). Vul tot slot het totaal aantal uren in onderaan kolom 3.
Als ook je nieuwe werkplanning teveel tijd kost, perk dan je deelvragen nog verder in en
doorloop stap 2 en 3 nog een keer (zie vorige bladzijde).
Nieuwe werkplanning:
OnderzoeksActiviteiten
stappen
3. Informatie
verzamelen
4. Informatie
bewerken
5. Conclusies
trekken
6. Bepalen eigen standpunt
7. Evalueren
onderzoek
8. Presenteren /
verslag leggen
Uitlooptijd:
Totale tijd voor uitvoering onderzoek:

Tijdsplanning
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Het gegeven onderzoeksontwerp: hoofd- en deelvragen (kolom 1) en de onderzoeksopzet (kolom 2 en 3):
Hoofd- en deelvragen:

Onderzoeksopzet
Keuze type informatiebronnen, met
onderbouwing

Ik kies voor de type informatiebronnen:
- Beleidsstukken of statistieken van de
gemeente Utrecht: per telefoon kan ik
informatie opvragen, of vragen waar
deze te verkrijgen is.
- Boeken uit de bibliotheek (bijvoorbeeld
onderzoeksrapporten).
Andere type informatiebronnen zijn niet
zo geschikt, omdat:
- de informatie die ik nodig heb te specifiek is om er iets over op internet te vinden of bijvoorbeeld in krantenartikelen;
- mensen ondervragen alleen kan als ik
een deskundige kan vinden op dit terrein,
en ik weet niet wie wel en niet deskundig
is.
2. Hoe groot is het
Zie keuze boven.
verschil in gemidDezelfde argumenten gaan hier ook op,
deld inkomen tussen behalve het laatste punt: mensen onderwijken waarin alvragen is bij deze deelvraag niet handig
lochtonen in de
om een andere reden: het ligt te gevoelig
meerderheid zijn
om mensen naar hun inkomen te vragen.
versus in de minIk denk dat mensen het niet willen zegderheid?
gen, of geen eerlijk antwoord geven.
1. In welke wijken
van Utrecht zijn
allochtonen in de
meerderheid of juist
in de minderheid?

3. Hoe sterk is de
voorkeur van allochtonen en autochtonen in de Utrechtse
wijken om al dan
niet bij elkaar te
wonen?

Ik kies voor personen ondervragen, omdat dat handig is als je ‘meningen’ wilt
weten van een groep mensen. Ik kies niet
voor andere type infobronnen, omdat het
mij niet waarschijnlijk lijkt dat er schriftelijke informatie is (in boeken, internet
of wat dan ook), waarin zulke specifieke
informatie over Utrechtse wijken wordt
weergegeven.

4. In hoeverre woTe beantwoorden door vergelijking antnen de inwoners van woord op deelvraag 1 met deelvraag 3.
Utrecht in een wijk
met een samenstelling die overeenkomt met hun voorkeur?
[zie vervolg op volgende bladzijde]
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Keuze concrete informatiebronnen, met
onderbouwing
Om te voorkomen dat ik een eenzijdig
beeld krijg, ga ik op zoek naar twee verschillende concrete informatiebronnen:
twee bronnen van de gemeente, twee
boeken uit de bieb, of een combinatie van
beide.
- Afdeling voorlichting van het stadhuis
van Utrecht: vragen informatie over
percentage minderheden in de stad,
uitgesplitst naar woonwijken.
- In bibliotheek zoeken in de catalogus op
trefwoorden als: ‘minderheden, allochtonen, grote steden, woningen, Utrecht,
woonwijken’.
Ook hier zoek ik twee concrete infobronnen.
- Afdeling voorlichting van het stadhuis
van Utrecht: vragen informatie over
gemiddelde inkomens per woonwijk in
Utrecht.
- In bibliotheek zoeken op trefwoorden
als: ‘inkomen, welvaart, minderheden,
allochtonen, woningen, grote steden,
Utrecht, woonwijken’.
Om te voorkomen dat ik een eenzijdig
beeld krijg, moet ik alle categorieën
bewoners ondervragen, en bij iedere
categorie minimaal vier mensen. Er zijn
vier categorieën: 1) allochtonen in witte
wijken; 2) allochtonen in zwarte wijken;
3) autochtonen in witte wijken; 4) autochtonen in zwarte wijken.
In totaal ondervraag ik dus 16 mensen. Ik
doe alleen volwassenen, omdat zij alleen
zelf kunnen kiezen waar ze willen wonen.
Niet van toepassing.
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[vervolg van vorige bladzijde]
Hoofd- en deelvragen:

Onderzoeksopzet
Keuze type informatiebronnen, met
onderbouwing

Keuze concrete informatiebronnen, met
onderbouwing

Hoofdvraag: [zie
Te beantwoorden door achtereenvolgens na te gaan:
omschrijving enkele - of de inkomensverschillen zo groot zijn dat het een aannemelijke verklaring kan
bladzijden terug]
zijn voor de ongelijkmatige spreiding van allochtonen en autochtonen;
- of de voorkeuren van allochtonen en autochtonen zodanig overeenkomen met de
wijken waarin ze wonen, dat de voorkeur een aannemelijke verklaring is voor de
ongelijkmatige spreiding van beide groepen.
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Het gegeven onderzoeksontwerp: de werkplanning:
Onderzoeksstappen
3. Informatie
verzamelen

4. Informatie
bewerken

5. Conclusies
trekken
6. Bepalen
eigen standpunt

7. Evalueren
onderzoek

Activiteiten

Tijdsplanning

a) Zoeken en lezen informatie over deelvraag 1 en 2 in beleidsstukken,
statistieken en/ of boeken.
b) Vragenlijst maken voor deelvraag 3 (voorkeur om met of zonder allochtonen en autochtonen te wonen)
c) Personen selecteren om te ondervragen (bepalen hoe mensen te selecteren, zorgen voor voldoende mensen voor elk van de vier categorieën,
en vragen of ze willen meewerken (totaal: ongeveer 16)
d) Personen benaderen en ondervragen: bellen of persoonlijk langs gaan
(alleen diegenen die direct in de buurt wonen) .

a) 2 uur

a) Beantwoorden deelvraag 1 en 2 (met behulp van de documenten)
b) Gegevens uit interviews in tabel samenvatten: per categorie, en per
interviewvraag.
c) Met behulp van tabel deelvraag 3 beantwoorden.
d) Deelvraag 4 beantwoorden door de antwoorden op vraag 1 en 3 met
elkaar te vergelijken.

a) 1,5 uur
b) 1 uur

a) Conclusie trekken uit deelvraag 2 en 4: de hoofdvraag beantwoorden.
b) Conclusies netjes opschrijven en de onderbouwing daarvan (ook de
antwoorden op de deelvragen).

b) 1 uur
c) 0,5 uur
d) 3,5 uur

c) 0,5 uur
d) 0,5 uur
2 uur

a) Wat voor standpunt heb ik over het onderwerp: moet er iets gedaan
0,5 uur
worden aan de inkomensverschillen tussen allochtonen en autochtonen? Hoe kan ik dat standpunt onderbouwen met de conclusies uit mijn
onderzoek?
b) Netjes opschrijven mening en de onderbouwing daarvan
a) Nadenken over:
- wat vond ik moeilijk / makkelijk aan de opdracht? Wat zou ik de volgende 0,5 uur
keer anders doen?
-wat is de kwaliteit van mijn onderzoek? Wat zegt dat over de kwaliteit van
het antwoord op mijn hoofd- en deelvragen?
b) Netjes opschrijven wat je vond van de opdracht en van de kwaliteit van je
onderzoek.

a) Voorbereiden mondelinge presentatie
8. Presenteren /
verslag leggen b) Uitvoeren mondelinge presentatie
c) Verslag schrijven (bovengenoemde delen samenvoegen en het onderzoeksontwerp toevoegen)

a) 1,5 uur
b) 0,5 uur
c) 2,5 uur

Uitlooptijd
Totale tijd voor uitvoering onderzoek

2 uur
20 uur in
totaal
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3. Praktische opdrachten (opdrachtomschrijving exclusief bijlagen en
docenthandleiding) (4.3.5.2)
Praktische opdracht Regionale beeldvorming
Het Groene Hart
4-vwo: domein regionale beeldvorming
Studielast: 10 uur per persoon
Werkvorm: groepsopdracht 4 personen
Presentatievorm: verslag

De volgende bijlagen horen bij deze opdracht:
- Achtergrondinformatie ‘Groene Hart’
- Kwaliteitscriteria
- Antwoordformulieren (voor het ontwerpen van
onderzoek)
- Website ‘Akbronnen’:
http://edu.fss.uu.nl/akbronnen/defaultlogin.htm
(Vraag je docent naar username en wachtwoord.)

1. Inleiding
De praktische opdracht die je gaat maken staat in het teken van regionale beeldvorming.
Het Groene Hart ligt in het dichtstbevolkte gebied van Nederland. De bevolking van Nederland neemt toe, dus
ook de druk op het Groene Hart om er te wonen, te werken, te recreëren en dergelijke. Omdat iedereen weer
een ander belang heeft, kun je je voorstellen dat nieuw beleid nodig is voor de inrichting van het Groene Hart.
Daarom heeft de overheid in het 2001 de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening uitgebracht. Dit is een nieuw plan
over de inrichting van heel Nederland, waaronder het Groene Hart.
Voor de ontwikkeling van een nieuw beleid heeft een minister informatiebronnen nodig. Onderzoek naar
beeldvorming over het groene hart is een dergelijke informatiebron. De minister krijgt dan inzicht in hoe mensen het Groene Hart ingericht willen hebben. Jouw praktische opdracht moet je dus ook zien als een rapport
gericht aan Minister Jan Pronk van VROM (het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer). De verslagen met de hoogste waardering zullen aan de minister worden aangeboden!
Bij het domein regionale beeldvorming heb je geleerd dat het beeld dat mensen, organisaties en de overheid
van een regio hebben sterk afhankelijk is van hun belangen, voorkennis en belevingswereld. Zo kan het zijn
dat een gebied door de ene groepering beschouwd wordt als mogelijke uitbreidingsruimte terwijl een andere
organisatie tal van argumenten heeft waarom de ruimte niet bebouwd mag worden.
Het groene hart is een gebied waar veel verschillende partijen een beeld van hebben. Als je het groene hart wat
nader bekijkt, kun je in het gebied een aantal verschillende functies onderscheiden:
*
*
*
*
*

Het groene hart als werkgebied (landbouw, industrie en diensten).
Het groene hart als woongebied.
Het groene hart als recreatiegebied.
Het groene hart als natuurgebied.
Het groene hart als doorgangsgebied (infrastructuur).

Bij iedere functie kun je bepaalde belangengroepen plaatsen.
Bijvoorbeeld bij de functie recreatie: de ANWB, of de plaatselijke middenstand.
Bij de functie natuur: milieuorganisaties of bewoners van het Groene Hart.
De belangen van belangengroepen behorend bij verschillende functies kunnen strijdig aan elkaar zijn. Bijvoorbeeld: uitbreiding van landbouwgebied en van woongebied gaan moeilijk samen, omdat ze beide veel
schaarse ruimte in beslag nemen.
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2. De opdracht
De bedoeling van de opdracht is dat je gaat kijken naar het mentale beeld dat mensen hebben over het groene
hart. Samengevat gaat het onderzoek over “wie vindt wat en waarom?” Om meer met dat mentale beeld te
kunnen is vergelijken belangrijk. Pas als je beelden met elkaar vergelijkt weet je of een mentaal beeld van het
groene hart bijzonder is of niet.
Je kunt bij deze vergelijking van beelden van het Groene Hart kiezen uit twee mogelijkheden:
1: Vergelijk de mentale beelden van twee belangengroepen met elkaar.
2: Vergelijk het mentale beeld van één of meer belangengroepen met het geografisch beeld zoals je dat van
het groene hart kunt maken.
De opdracht is dus als het ware een viertrapsraket:
Trap 1: Beschrijf het mentale beeld van een belangengroep.
Trap 2: Beschrijf het mentale beeld van een andere belangengroep of maak een geografisch beeld van de regio.
Trap 3: Beschrijf de verschillen en overeenkomsten tussen de beelden die je gevonden hebt.
Trap 4: Geef (mogelijke) verklaringen voor de gevonden verschillen en overeenkomsten.
3. Voorwaarden
-

-

-

Je werkt met deze opdracht in viertallen. Dit is moeilijker dan je denkt omdat de opdracht gezamenlijk
moet worden uitgevoerd. Je mag wel een taakverdeling maken maar je bent gezamenlijk verantwoordelijk
voor het eindresultaat. Goed overleg is dus noodzakelijk. Maak daarom voordat je daadwerkelijk begint
een werkplanning, zodat voor iedereen duidelijk is wat er van jullie verwacht wordt.
Het verslag van de opdracht moet getypt worden ingeleverd en tenminste kaartmateriaal van het gebied
bevatten. Het verslag moet minimaal 7 kantjes tekst omvatten, en maximaal 10 (inhoudsopgave, voorblad,
plaatjes, bronnen en bronvermelding niet meegerekend). De eisen waaraan de inhoud van het verslag
moet voldoen, vind je in de bijlage ‘kwaliteitscriteria’.
Om tot een resultaat te komen dat de moeite waard is om de minister onder ogen te brengen, moet je
onderstaand stappenplan uitvoeren.

Stap 1: hoofd- en deelvragen formuleren
a) Om een goeie keuze te maken voor een onderwerp, ga je eerst voor jezelf na wat je er al over weet. Pas
als je de onderstaande drie punten hebt doorlopen, ga je met je groepje overleggen.
- Schrijf voor jezelf op een vel papier naast elkaar de indicatoren uit het schema op de vorige bladzijde.
Schrijf daaronder alles op wat je te binnen schiet als je denkt aan iedere functie. Denk ook aan belangengroepen bij iedere functie, en omschrijf die zo concreet mogelijk.
- Lees dan de bijgevoegde achtergrondinformatie over de verschillende functies van het Groene Hart.
Kom je daar nieuwe aspecten tegen, voeg deze dan toe aan de rijtjes van aspecten per functie.
- Maak nu voor jezelf een keuze uit de twee mogelijkheden op de vorige bladzijde, en kies vervolgens
uit je lijstje de functie(s) en belangengroep(en) waarmee je aan de slag wilt gaan.
b) Bespreek nu met je groepje wat ieders voorkeur is. Als iedereen in je groepje het met elkaar eens is, bespreek je met je docent of jullie keuze mogelijk is (om te voorkomen dat meerdere groepjes hetzelfde
gaan onderzoeken).
c) Bedenk nu een hoofdvraag.
Eerst bedenkt iedereen voor zichzelf een voorlopige hoofdvraag. Nadat iedereen die heeft opgeschreven,
formuleer je met elkaar een definitieve hoofdvraag. Die moet voldoen aan de kwaliteitscriteria (zie bijlage).
d) Bedenk deelvragen die passen bij de hoofdvraag: eerst voor jezelf, daarna met elkaar.
Let op: houd niet alleen rekening met de kwaliteitscriteria, maar zorg er ook voor dat in de deelvragen de
viertrapsraket terugkomt (zie vorige bladzijde). Vul zelf het rijtje aan met andere deelvragen die je denkt
nodig te hebben.
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Stap 2: het maken van een onderzoeksplan
a) Maak een onderzoeksopzet.
Eerst schrijft iedereen voor zichzelf met welke informatiebronnen je jullie deelvragen kan beantwoorden.
Daarna maak je met elkaar een voorlopige keuze voor informatiebronnen om je deelvragen mee te kunnen
beantwoorden. Als je samen een voorlopige keuze hebt gemaakt, mag je informatiebronnen gaan zoeken.
Maak daarbij gebruik van de website ‘Akbronnen’.
Let op de kwaliteitscriteria waaraan de keuze van informatiebronnen moet voldoen. Een aanvullende eis
is dat je bij de beantwoording van je deelvragen minimaal twee bronnen moet gebruiken die op de website
staan, en minimaal twee die je zelf hebt opgezocht.
b) Maak samen een werkplanning.
Leidt uit je werkplanning af of je onderzoeksontwerp uitvoerbaar is binnen de tijd. Zoniet, stel het dan bij
met behulp van de kwaliteitscriteria.
c) Als iedereen in je groepje het met elkaar eens is over punt a en b, vult iedereen zijn eigen antwoordformulieren in die horen bij stap 2. Vul ook zorgvuldig de laatste bladzijde in over ‘evaluatie en reflectie’.
Voordat je begint met stap 3 t/m 8, moet ieder groepslid zijn eigen antwoordformulieren ingeleverd hebben
bij de docent. Je krijgt dan een tussentijdse beoordeling die voor 1/3 het eindcijfer van de praktische opdracht
bepaalt! Als je onderzoeksplan en hoofd- en deelvragen niet aan de kwaliteitscriteria voldoen, krijg je een
onvoldoende. Je moet dan eerst samen het plan bijstellen voordat je het onderzoek echt mag uitvoeren. Vraag
je docent naar de uiterste inleverdatum voor het onderzoeksontwerp.
Stap 3 t/m 8: de uitvoering van het onderzoek
Stap 3 t/m 8 worden omschreven in de bijlage met ‘kwaliteitscriteria’. De kwaliteitscriteria komen overeen
met de beoordelingscriteria! Bij de stap ‘bepalen eigen standpunt’ breng je advies uit aan de minister.
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Praktische opdracht Politiek en Ruimte:
Territoriale conflicten op regionaal niveau
5-vwo: domein politiek en ruimte
Studielast: 10 uur per persoon
Werkvorm: groepsopdracht 4 personen
Presentatievorm: verslag

1.

De volgende bijlagen horen bij deze opdracht:
- Achtergrondinformatie ‘Territoriale conflicten’
- Kwaliteitscriteria
- Antwoordformulieren (voor het ontwerpen van
onderzoek)
- Website ‘Akbronnen’:
http://edu.fss.uu.nl/akbronnen/defaultlogin.htm
(Vraag je docent naar username en wachtwoord.)

Inleiding

Tijdens het bestuderen van het domein politiek en ruimte heb je kunnen ontdekken dat de inrichting en het
gebruik van de ruimte worden beïnvloed door politieke beslissingen in een gebied. Waar de grenzen liggen en
hoe de macht verdeeld is in een regio bepaalt in sterke mate hoe deze wordt ingericht en gebruikt.
Dat zie je bijvoorbeeld goed aan de veranderingen die zich in België hebben voltrokken enkele jaren terug.
België was een eenheidsstaat met een monarchie en is nu het enige koninkrijk ter wereld waar sprake is van
een federale bestuursvorm. Het regionale bewustzijn van de verschillende bevolkingsgroepen (Walen en Vlamingen) was zo sterk dat er bijna geen samenwerking mogelijk was. Ze voelden zich zo weinig verbonden met
elkaar dat ze de overkoepelende overheid niet erkenden als hét instituut dat zeggenschap heeft over het gebied.
Om het land beter bestuurbaar te maken werd het omgebouwd tot een federale staat, bestaande uit de delen
Vlaanderen, Wallonië en het stadsgewest Brussel (met elk een aparte deelregering, naast een overkoepelende
regering). Walen en Vlamingen hoeven nu iets minder rekening met elkaar te houden bij de inrichting en het
gebruik van het eigen gebied. Dankzij deze politieke hervorming sluit de politieke organisatie van België beter
aan bij het regionaal bewustzijn van de verschillende bevolkingsgroepen.
In sommige gebieden in de wereld wordt níet voldaan aan de voorwaarde dat de politieke organisatie van de
staat aansluit bij het regionaal bewustzijn. Er is dan sprake van een territoriaal conflict, want het gebied wordt
bestuurd door een overheid die niet de volledige erkenning van de bevolking heeft. Dit soort territoriale gebieden zijn moeilijk in te richten en te gebruiken, omdat steeds de vraag opduikt wie zeggenschap heeft over dit
gebied. Een bevolkingsgroep die de overheid niet erkent, zal het recht opeisen op een bepaalde mate van zelfbeschikking. Er zijn verschillende gradaties van zelfbeschikking denkbaar:
1. Geen autonomie, maar wel erkenning van het recht op: a)het handhaven van een eigen culturele identiteit; b) het zelf verantwoordelijkheid te mogen dragen voor het lot van het eigen volk en grondgebied.
2. Gedeeltelijke autonomie: een bepaalde mate van zelfstandigheid om binnen een gebied een aantal zaken zelf te regelen (denk aan: onderwijs, politie, wetgeving, gebruik van eigen grond, grondstoffen en
water).
3. Volledige autonomie: een aparte staat vormen, of aansluiting bij een ander land.
Om na te gaan of een bevolkingsgroep dat het nationale gezag niet erkent een kans maakt om een bepaalde
mate van zelfbeschikkingsrecht te verwerven, kun je onderzoek doen naar zogenaamde indicatoren (zie volgende bladzijde). Met deze indicatoren kun je de volgende thema’s onderzoeken:
I hoe groot de macht is van een bepaalde bevolkingsgroep;
II hoe legitiem hun streven is naar meer zelfbeschikking;
III hoe sterk hun regionaal bewustzijn is.
Met alledrie de thema’s samen kunnen we inschatten of een bevolkingsgroep een kans maakt in de toekomst
een grotere mate van zelfbeschikkingsrecht te verwerven. Voor onze Minister van Buitenlandse Zaken is dat
belangrijk om te weten. Met dergelijke informatie kan hij zijn standpunt bepalen en nieuw beleid ontwikkelen.
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Doel opdracht
Jouw praktische opdracht moet je zien als een onderzoek dat de Minister van Buitenlandse Zaken kan gebruiken om zijn standpunt te bepalen en nieuw beleid te ontwikkelen. Je onderzoek moet uitmonden in een advies
aan de minister over hoe deze moet omgaan met landen waarin bevolkingsgroepen meer zelfbeschikkingsrecht
willen. Moeten minderheden in die landen gesteund worden door Nederland of juist niet? Moet Nederland
aandringen op bemiddeling door de VN of ingrijpen door de NAVO? Het onderzoeksverslag per school met
de hoogste waardering zal aan het ministerie worden aangeboden!
2.

Omschrijving van de opdracht

Uitgangspunt voor de opdracht zijn vier regio’s waar langdurige territoriale conflicten heersen: de bezette
gebieden in Israël, Baskenland in Spanje, het woongebied van de Koerden in Turkije, en de Albanezen in
Macedonië. In iedere regio kun je onderzoek doen naar de thema’s macht, legitimiteit en regionaal bewustzijn.
In het schema hieronder zie je welke indicatoren horen bij welk thema.
Je kunt kiezen uit de volgende drie mogelijkheden voor het invullen van je opdracht:
a)
Je bestudeert twee regio’s aan de hand van twee indicatoren. Kies indicatoren die bij hetzelfde
thema horen. Bij deze opdracht vergelijk je de twee gekozen gebieden, door voor elk van de betreffende indicatoren na te gaan of deze van invloed zijn op het territoriale conflict en op welke wijze.
Als je kiest voor de 7e indicator (‘sterkte van de eigen identiteit’), neem je een indicator van een ander thema erbij.
b)
Je bestudeert alle vier de regio’s aan de hand van één indicator. Je mag zelf een indicator kiezen,
maar niet nummer 3 (‘politieke organisatie van de staat’). Bij deze opdracht ga je een vergelijking
maken tussen de regio’s om na te gaan in hoeverre de gekozen indicatoren van invloed zijn op het
territoriale conflict in deze regio’s.
c)
Je bestudeert één gebied aan de hand van alle zeven indicatoren en gaat na of en op welke manier ze
het territoriale conflict beïnvloeden. Je mag kiezen uit alle genoemde regio’s, behalve Macedonië
(i.v.m. de beschikbare informatie).
3.
-

-

-

Voorwaarden
Je werkt met deze opdracht in viertallen. Dit is moeilijker dan je denkt omdat de opdracht gezamenlijk
moet worden uitgevoerd. Je mag wel een taakverdeling maken maar je bent gezamenlijk verantwoordelijk
voor het eindresultaat. Goed overleg is dus noodzakelijk. Maak daarom voordat je daadwerkelijk begint
samen een onderzoeksontwerp, zodat voor iedereen duidelijk is wat er van je verwacht wordt.
Het verslag van de opdracht moet getypt worden ingeleverd en tenminste kaartmateriaal van het gebied
bevatten. Het verslag moet minimaal 7 kantjes tekst omvatten, en maximaal 10 (plaatjes, inhoudsopgave,
voorblad, bronvermelding etc niet meegerekend!). De eisen waaraan de inhoud van het verslag moet voldoen, vind je in de omschrijving van de kwaliteitscriteria.
Volg het onderstaande stappenplan om tot een onderzoek te komen met goed onderbouwde conclusies,
zodat het voor de Minister van Buitenlandse Zaken de moeite waard is om te gebruiken.
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Thema’s:

Indicatoren:

Regio’s:
Palestijnen in
door
Israël
bezet
gebied

I Machtsverhoudingen
De verdeling van
de macht tussen de
betrokken partijen
bepaalt de kans
voor een bevolkingsgroep om z’n
zin te krijgen (meer
zelfbeschikkingsrecht).

1. Ruimtelijke kenmerken bevolkingsgroep en gebied, ten
opzichte van de staat waar het toe behoort.
Denk onder meer aan: spreiding bevolking en demografische kenmerken, de ligging en landschapskenmerken van
het gebied waar de bevolkingsgroep woont.
2. Economische verwevenheid met andere regio’s
De mate waarin de bevolkingsgroep in hun gebied economisch onafhankelijk zou kunnen functioneren.
3. Politieke organisatie van de staat waartoe het gebied
behoort
De mate waarin de bevolkingsgroep invloed kan uitoefenen op de staat en op het eigen gebied, gegeven de staatsvorm en de bestuursvorm van de staat.
II Legitimiteit van 4. Houding internationale gemeenschap en bevolkingshet streven naar
groep ten opzichte van elkaar
De mate waarin de staat en de bevolkingsgroep gesteund
zelfbeschikking
worden door andere landen en/of internationale organisaDit gaat over de
ties, en of ze door hen erkend worden of erkend wíllen
mate waarin beworden.
trokken partijen
accepteren dat een 5. Houding staat en bevolkingsgroep ten opzichte van
groep meer zelfbe- elkaar
schikking wil.
Bepalend hiervoor kan zijn: de mate van corruptie, en hoe
de staat omgaat met de mensenrechten van de groep.
6. Houding bevolkingsgroep en andere bevolkingsgroepen in de staat ten opzichte van elkaar
Bepalend hiervoor kan zijn: hoe de welvaart verdeeld is,
en hoe de respectvol de bevolkingsgroepen met elkaar
omgaan.
III Regionaal
7. Sterkte van de eigen identiteit
Bepalend hiervoor kan zijn: verschillen in tradities, gebewustzijn
Als de cultuur van woonten en achtergrond, en waar de bevolkingsgroep zich
de bevolkingsgroep vooral ‘bij’ voelt horen (de eigen groep, de staat of omligsterk afwijkt én de gende staten).
groep zich niet bij
andere groepen in
dezelfde staat voelt
horen, zal een
groep meer zelfbeschikkings-recht
willen.
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Albanezen in
Macedonië

Basken in
Spanje

Koerden in
Turkije
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Stap 1: hoofd- en deelvragen formuleren
a) Om een goeie keuze te maken voor een onderwerp, ga je eerst voor jezelf na wat je er al over weet. Pas
als je de onderstaande drie punten hebt doorlopen, ga je met je groepje overleggen.
- Schrijf voor jezelf op een vel papier naast elkaar de indicatoren uit het schema op de vorige bladzijde.
Schrijf daaronder alles op wat je te binnen schiet als je denkt aan iedere indicator. Splits de omschrijving bij de indicatoren verder op in te onderzoeken aspecten, en omschrijf die zo concreet mogelijk.
- Lees dan de bijgevoegde achtergrondinformatie over territoriale conflicten, en het hoofdstuk uit je
dat daar over gaat. Kom je daar nieuwe aspecten tegen, voeg deze dan toe aan de rijtjes van aspecten
per indicator.
- Maak nu voor jezelf een keuze uit de drie mogelijkheden op de vorige bladzijde: a, b of c. Indien je
kiest voor mogelijkheid a of b, maak dan ook een keuze uit de regio’s en indicatoren die je wilt onderzoeken. Geef je keuze weer in het schema op de vorige bladzijde door de bijbehorende hokjes aan
te kruisen.
b) Bespreek nu met je groepje wat ieders voorkeur is. Als iedereen in je groepje het met elkaar eens is,
bespreek je met je docent of jullie keuze mogelijk is (om te voorkomen dat meerdere groepjes hetzelfde
gaan onderzoeken).
c) Bedenk nu een hoofdvraag. Eerst bedenkt iedereen voor zichzelf een voorlopige hoofdvraag. Nadat iedereen die heeft opgeschreven, formuleer je met elkaar een definitieve hoofdvraag. Die moet voldoen aan
de kwaliteitscriteria (zie bijlage).
d) Bedenk deelvragen die passen bij de hoofdvraag: eerst voor jezelf, daarna met elkaar.
Let op: houd niet alleen rekening met de kwaliteitscriteria, maar zorg er ook voor dat in de deelvragen
onder meer de onderstaande drie inhouden terugkomen. Vul zelf het rijtje aan met andere inhouden die je
denkt nodig te hebben voor je deelvragen.
1. Een beschrijving van wat je precies verstaat onder de gekozen indicatoren.
2. Een beschrijving van hoe de gekozen regio’s scoren op deze indicatoren.
3. Een beschrijving van de mate van zelfbeschikking die de bevolkingsgroepen op dit moment hebben.
Gebruik daarbij de ‘gradaties van zelfbeschikking’ op bladzijde 1.
Gebruik deze beschrijving bij het advies aan de minister, om duidelijk te maken of de bevolkingsgroep(en) meer recht op zelfbeschikking ‘verdienen’ dan ze op dit moment hebben.
e) Als iedereen in je groepje het met elkaar eens is over de hoofd- en deelvragen, vult iedereen zijn eigen
antwoordformulieren in die horen bij stap 1.
Stap 2: het maken van een onderzoeksplan
a) Maak een onderzoeksopzet. Eerst schrijft iedereen voor zichzelf met welke informatiebronnen je jullie
deelvragen kan beantwoorden. Daarna maak je met elkaar een voorlopige keuze voor informatiebronnen
om je deelvragen mee te kunnen beantwoorden. Als je samen een voorlopige keuze hebt gemaakt, mag je
informatiebronnen gaan zoeken. Maak daarbij gebruik van de website ‘Akbronnen’.
Let op de kwaliteitscriteria waaraan de keuze van informatiebronnen moet voldoen. Een aanvullende eis
is dat je bij de beantwoording van je deelvragen minimaal twee bronnen moet gebruiken die op de website
staan, en minimaal twee die je zelf hebt opgezocht.
b) Maak samen een werkplanning. Leidt uit je werkplanning af of je onderzoeksontwerp uitvoerbaar is
binnen de tijd. Zoniet, stel het dan bij met behulp van de kwaliteitscriteria.
c) Als iedereen in je groepje het met elkaar eens is over punt a en b, vult iedereen zijn eigen antwoordformulieren in die horen bij stap 2. Vul ook zorgvuldig de laatste bladzijde in over ‘evaluatie en reflectie’.
Voordat je begint met stap 3 t/m 8, moet ieder groepslid zijn eigen antwoordformulieren ingeleverd hebben
bij de docent. Je krijgt dan een tussentijdse beoordeling die voor 1/3 het eindcijfer van de praktische opdracht
bepaalt! Als je onderzoeksplan en hoofd- en deelvragen niet aan de kwaliteitscriteria voldoen, krijg je een
onvoldoende. Je moet dan eerst samen het plan bijstellen voordat je het onderzoek echt mag uitvoeren. Vraag
je docent naar de uiterste inleverdatum voor het onderzoeksontwerp.
Stap 3 t/m 8: de uitvoering van het onderzoek
Stap 3 t/m 8 worden omschreven in de bijlage met ‘kwaliteitscriteria’. De kwaliteitscriteria komen overeen
met de beoordelingscriteria! Bij de stap ‘bepalen eigen standpunt’ breng je advies uit aan de minister.
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4. Vragenlijstitems ingedeeld naar overkoepelende schalen (4.3.4.3)
Toelichting bij de schema’s met vragenlijstitems:
- Bij de hieronder genoemde items konden leerlingen kiezen uit de volgende antwoordcategorieën, tenzij expliciet anders staat aangegeven: niet – nauwelijks – in redelijke mate – in sterke mate – niet van
toepassing.
- In de laatste kolom staan twee waarden van de Cronbach’s alpha weergegeven. De eerste is gebaseerd op itemscores bij de eerste praktische opdracht, de tweede voor de tweede praktische opdracht.
- De beschrijvende statistische gegevens van de gebruikte overkoepelende schalen (vetgedrukt in de
schema’s) zijn te vinden in Hoofdstuk 4.
Naam schaal en items

1
2

3
4
5
6

7
8

Introductieles: instructie gericht op het leren onderzoek doen
Items van rij 1 en 2 samen
Uitleg
De docent legde uit hoe je de stappen voor het ontwerpen van onderzoek moet
aanpakken.
Modelleren
De docent demonstreerde welke afwegingen je maakt als je een onderzoek voorbereidt.
Introductieles: instructie gericht op de samenwerking
2e orde schaal instructie en begeleiding docent m.b.t. samenwerking
(rij 3, 4, 14, 15, 16 en item e en f)
Hoe goed iedereen meewerkte
De docent gaf aan dat wanneer iemand niet goed meewerkt, hij/ zij een lagere
beoordeling kan krijgen.
Instructie m.b.t. samenwerking
De docent legde
uit aan welke regels je moet voldoen om goed samen te werken.
Actieve participatie
Tijdens de introductieles(sen) waren we zelf aan het woord
Uitvoering opdracht: begeleiding gericht op het leren onderzoek doen
Randvoorwaarden
Als we hulp van de docent wilden hebben, moesten we eerst aangeven wat precies
ons probleem was.
Sterke structurering van het leren onderzoek doen: items uitleg geven en modelleren samen genomen
Uitleg geven
Als we een probleem met hun onderzoek bespraken met de docent, gaf hij/ zij
precies aan op welke manier we dat konden aanpakken.
Modelleren
Als we een probleem met ons onderzoek bespraken met de docent, deed hij/ zij
voor welke afwegingen je maakt als je zo’n probleem aanpakt.

3

Aantal
items per
schaal
6
3

Cronbach’s
alpha
0,83/
0,83
0,73/
0,77

3

0,71/
0,71

7

0,69/
0,70
0,60/
0,46

2
4
5

0,83/
0,91
0,69/
0,75

4

0,673

6

0,82/
0,80
0,63/
0,55

3
3

0,65/
0,74

Bij eerste praktische opdracht alleen het genoemde voorbeelditem gebruikt in analyse, omdat de items samen niet
betrouwbaar waren; in tweede praktische opdracht is daarentegen wel een schaal geconstrueerd met alle vier de items.
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Naam schaal en items

9
10
11
12
13

14
15
16

Uitvoering opdracht: begeleiding gericht op het leren onderzoek doen
Zwakke structurering van het leren onderzoek doen: items van de onderstaande 5
rijen samen
Een hint geven
Als we een probleem met ons onderzoek bespraken met de docent, gaf hij/ zij een
kleine aanwijzing, om ons te helpen zelf het probleem op te lossen.
Een open vraag stellen
Als we een vraag stelden aan de docent, kwam hij/ zij met een open tegenvraag, om
ons aan het denken te zetten.
Probleem omschrijven
Als we ons onderzoek bespraken met de docent, omschreef hij/ zij de problemen
waar we tegen aan liepen.
Criteria voorhouden
Als we een probleem bespraken met de docent, gaf hij/ zij aan met welke ‘kwaliteitscriteria’ het probleem te maken had (eisen waaraan onderzoek moet voldoen).
Stimuleren zelf probleem te omschrijven/ zelf te evalueren
Kruis hieronder aan hoe vaak de docent onderstaande dingen deed, als jullie met
hem/ haar spraken:
- Ons aansporen om eventuele problemen met het onderzoek onder woorden te
brengen.
- Ons aansporen om kritisch te kijken naar de opbrengst van ons onderzoek (onderzoeksvragen, onderzoeksplan, eindverslag).
- Ons aansporen om aan te geven waarom we bepaalde keuzes hadden gemaakt.
Uitvoering opdracht: begeleiding gericht op de samenwerking
Hoe goed iedereen meewerkte
Als ter sprake kwam dat iemand niet goed meewerkte aan de praktische opdracht,
gaf de docent aan dat dit zou kunnen leiden tot een lagere beoordeling.
Sterke begeleiding samenwerking
Als de samenwerking niet goed liep, gaf de docent aan hoe we ons beter aan de
regels voor goede samenwerking konden houden.
Zwakke begeleiding samenwerking
Tijdens het maken van de praktische opdracht vroeg de docent of we ons aan de
regels voor goede samenwerking hielden.

314

Aantal
Cronitems per bach’s
schaal
alpha
19
3

0,88/
0,80
0,73/
0,71

3

0,60/
0,69

2

0,63/
0,62

2

0,60/
0,53

9

0,81/
0,87

2

0,73/
0,89

4

0,88/
0,86

5

0,77/
0,84
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Naam schaal en items
Kwaliteit samenwerking
2e orde schaal kwaliteit van de samenwerking in brede zin
(rij 17 t/m 19 en item h)
17 Hoe goed iedereen meewerkte aan de p.o
Iedereen in ons groepje werkte even hard.
Geheel mee eens – deels mee eens – deels mee oneens – geheel mee oneens - niet
van toepassing.
18 Groepssamenstelling
Achteraf gezien had ik liever met andere leerlingen in een groepje willen zitten
Geheel mee eens – deels mee eens – deels mee oneens – geheel mee oneens - niet
van toepassing.
19 Kwaliteit samenwerking in enge zin:
- Elkaar helpen: als we vastliepen met het onderzoek probeerden we elkaar op
nieuwe ideeen te brengen.
- Omgaan met kritiek en onenigheid: als anderen tegen mij zeiden dat ik iets beter
anders zou kunnen doen, kreeg ik het gevoel dat ze mij niet mochten.
- Consensus kunnen bereiken: als er een keuze gemaakt moest worden, namen we
een beslissing waar iedereen het mee eens was.
- Actief luisteren: als we een keuze moesten maken gaven we iedereen de ruimte
om z’n mening te geven.

20
21
22

23

24

Kwaliteit praktische opdracht (VI)
Schaal totale kwaliteit praktische opdracht
(rij 20 t/m 22)
Kwaliteitscriteria
De kwaliteitscriteria waren een goed hulpmiddel.
Praktische opdracht algemeen
Bij het maken van de p.o. kon ik laten zien hoe goed ik ben in het doen van onderzoek.
Bijlagen praktische opdracht
- De bijlage met achtergrondinformatie heeft mij op ideeën gebracht voor hoofd- en
deelvragen.
- Op de website ‘Akbronnen’ heb ik relevante informatiebronnen gevonden en / of
verwijzingen naar andere informatiebronnen.
Kwaliteit onderzoekstoets (alleen leerlingen voorgelegd na het maken van de
voortoets bij de 2e praktische opdracht)
Begrijpelijkheid onderzoekstoets
Ik vond de opdrachten in de onderzoekstoets goed te begrijpen.
Geheel mee eens – deels mee eens – deels mee oneens – geheel mee oneens - niet
van toepassing.
Inzet tijdens maken onderzoekstoets
Tijdens het maken van de onderzoekstoets heb ik net zo goed mijn best gedaan als
bij repetities of proefwerken.
Geheel mee eens – deels mee eens – deels mee oneens – geheel mee oneens - niet
van toepassing.
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Aantal
Cronitems per bach’s
schaal
alpha
4
3

0,73/
0,68
0,79/
0,74

2

0,71/
0,65

11

0,78/
0,76
0,69/
0,73
0,76/
0,58
0,91/
0,79
0,53/
0,71

17

0,76/
0,79
0,82/
0,77
0,64/
0,56

4
6
7

0,78/
0,72

2

0,80

5

0,77
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Naam schaal en items
Voorkennis en ervaring
25 Voorkennis over het onderwerp
- Ik wist al veel over [regionale beeldvorming / politiek en ruimte] toen ik begon
met de praktische opdracht (begrippen, theorieën, feiten).
- Ik wist nog niets over [Het Groene Hart / territoriale conflicten in de vier regio’s]
voordat ik begon.
- Ik kende al veel informatiebronnen die over [Het Groene Hart / territoriale conflicten in de vier regio’s] gaan, voordat ik begon.
- Ik wist al veel over de [functie(s) / indicatoren] die ik heb gekozen voor mijn
onderzoek.
Geheel mee eens – deels mee eens – deels mee oneens – geheel mee oneens – niet
van toepassing.
26 Kennis en ervaring ten aanzien van onderzoek
Hoe vaak heb je dit schooljaar tot nu toe bij aardrijkskunde:
- zelf hoofd- en deelvragen moeten maken?
- zelf een onderzoeksplan moeten maken?
Hoe vaak heb je dit schooljaar tot nu toe bij andere vakken
- zelf hoofd- en deelvragen moeten maken?
- zelf een onderzoeksplan moeten maken?
0 keer – 1 of 2 keer – 3 of 4 keer – 5 of meer.
2e orde schaal ervaring met lezen en uitleg m.b.t. het ontwerpen van onderzoek
(rij 27 en 28)
27 Ervaring met uitleg over het ontwerpen van onderzoek
Hoe vaak heb je dit schooljaar voorafgaand aan de praktische opdracht bij aardrijkskunde uitleg gehad over…
…aardrijkskundige benaderingen en werkwijzen?
…aardrijkskundige vraagtypes?
…het maken van hoofd- en deelvragen?
…het maken van een onderzoeksplan?
…het maken van hoofd- en deelvragen? (mbt andere vakken)
…het maken van een onderzoeksplan? (mbt andere vakken)
0 keer – 1 of 2 keer – 3 of 4 keer – 5 of meer.
28 Ervaring met lezen over het ontwerpen van onderzoek (teksten uit schoolboeken)
Hoe vaak heb je dit schooljaar voorafgaand aan de praktische opdracht bij aardrijkskunde gelezen over…[zie rij hierboven]
0 keer – 1 of 2 keer – 3 of 4 keer – 5 of meer.

4

Aantal
Cronitems per bach’s
schaal
alpha
4

0,58/
0,50

8 / 64

0,67/
0,74

2

0,64

6

0,73/
0,81

6

0,79/
0,87

Om leerlingen minder te belasten is bij de tweede praktische opdracht de vragenlijst ingekort. Daarom zijn
bij sommige schalen enkele items weggelaten die bij nader inzien in inhoudelijk opzicht weinig toevoegden
aan de te meten concepten.
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Naam schaal en items

29

30

31

32

33

34

35

Aantal
items per
schaal
Kennis en ervaring ten aanzien van samenwerken (voorafgaand aan de eerste prak- 5
tische opdracht):
- Hoe vaak heb je dit schooljaar bij Aardrijkskunde moeten samenwerken?
- Hoe vaak heb je dit schooljaar bij andere vakken moeten samenwerken?
0 keer – 1 of 2 keer – 3 of 4 keer – 5 of meer.
Houding t.o.v. open opdrachten (bij de eerste praktische opdracht):
3
- Hoe vind je het om zelf te bedenken hoe je een opdracht aan moet pakken?
- Hoe vind je je het om over een langere periode aan één opdracht te werken?
- Hoe vind je het om aan een opdracht te werken waarbij meerdere antwoorden
goed kunnen zijn?
(moeilijk - makkelijk)
Neiging tot het geven van sociaal-wenselijke antwoorden (bij de eerste praktische 3
opdracht):
- Ik heb altijd zin om aan praktische opdrachten te werken.
- Ik kom altijd mijn planning na bij praktische opdrachten.
- Als ik een logboek bij moet houden, werk ik het iedere les bij.
(Geheel mee eens – deels mee eens – deels mee oneens – geheel mee oneens)
4
2e orde schaal beheersing van kwaliteitscriteria voor ontwerpen van onderzoek
voorafgaand aan de tweede praktische opdracht (rij 32 t/m 35)
Begrijpelijkheid van omschrijving kwaliteitscriteria:
7
Ik vind de omschrijving van het criterium moeilijk te begrijpen
(met ja/nee beantwoorden voor ieder van de zeven kwaliteitscriteria voor het ontwerpen van onderzoek).
Weten hoe kwaliteitscriteria toe te passen:
7
Ik weet hoe ik ervoor kan zorgen dat ik aan het criterium voldoe
(met ja/nee beantwoorden voor ieder van de zeven kwaliteitscriteria voor het ontwerpen van onderzoek).
Voorbeeld van juiste toepassing kwaliteitscriteria kunnen bedenken:
7
Ik kan zelf een voorbeeld bedenken van een goede toepassing
(met ja/nee beantwoorden voor ieder van de zeven kwaliteitscriteria voor het ontwerpen van onderzoek).
Rekening hebben gehouden met kwaliteitscriteria bij voorafgaande praktische
7
opdracht:
Bij de praktische opdracht over [groene hart / territoriale conflicten] heb ik voldoende rekening gehouden met dit criterium
(met ja/nee beantwoorden voor ieder van de zeven kwaliteitscriteria voor het ontwerpen van onderzoek).
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Cronbach’s
alpha
0,58

0,62

0,.60

0,69
0,75

0,69

0,70

0,71
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5. Beschrijvende statistieken van niet schaalbare vragenlijstitems (4.3.4.3)
N.B. Bij de hieronder genoemde items konden leerlingen kiezen uit de volgende antwoordcategorieën, tenzij
expliciet anders staat aangegeven: niet – nauwelijks – in redelijke mate – in sterke mate – niet van toepassing.
Eerste praktische opdracht: niet
schaalbare items
Docentgedrag
a) Aantal minuten begeleiding per
groepje bij het ontwerpen van onderzoek (bij benadering) (aantal contactmomenten x gemiddelde duur van contactmoment)
b) Sturend begeleiden door oplossingen
geven
c) Randvoorwaarden voor begeleiding:
eerst aangeven wat probleem is

N totaal gemiddelde standaarddeviatie

d) Stimuleren eerst individueel voor te
bereiden
e) Stimuleren keuzes samen te nemen
tijdens het ontwerpen van onderzoek
f) Aangeven dat onderzoek samen voorbereid moet worden (voorafgaand aan
taakuitvoering)
g) Ordelijk verloop lessen (2 antwoordcategorieën)

144

14,37

13,36

154

1,73

0,83

149

2,86

0,92

140

1,84

1,08

127

2,12

1,01

155

3,25

0,80

108

1,51

0,50

3,31

0,089

2,16

0,97

Leerlingactiviteiten
h) Keuzes samen nemen bij het ontwer- 134
pen van onderzoek
i) Evaluatie samenwerking in eindver- 112
slag
j) Tevredenheid met beschikbare tijd
voor het ontwerpen van onderzoek (2
antwoordcategorieën)

109

1,76

0,43

k)Tijd besteed aan het ontwerpen van
onderzoek (in uren uitgedrukt)

122

4,14

2,58
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Opmerkingen

Data ontbreken m.b.t. 2
docenten uit de controle
conditie.

Data ontbreken m.b.t. alle
docenten directe instructieconditie en één docent ondersteunende instructieconditie

Data ontbreken m.b.t. één
docent directe instructieconditie en één docent ondersteunende instructieconditie
Data ontbreken m.b.t. alle
docenten directe instructieconditie en één docent ondersteunende instructieconditie
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Tweede praktische opdracht: niet schaalbare N totaal
items
Docentgedrag
a) Aantal minuten begeleiding per groepje bij het 131
ontwerpen van onderzoek (bij benadering) (aantal
contactmomenten x gemiddelde duur van contactmoment)
b) Sturend begeleiden door oplossingen geven
157
c) Randvoorwaarden voor begeleiding: eerst aangeven wat probleem is
d) Stimuleren eerst individueel voor te bereiden 156
e) Stimuleren keuzes samen te nemen tijdens het 155
ontwerpen van onderzoek
f) Aangeven dat onderzoek samen voorbereid
157
moet worden (voorafgaand aan taakuitvoering)
g) Ordelijk verloop lessen (2 antwoordcategorie- 153
en)
Leerlingactiviteiten
h) Keuzes samen nemen bij het ontwerpen van
151
onderzoek
i) Evaluatie samenwerking in eindverslag
116
j) Tevredenheid met beschikbare tijd voor het
153
ontwerpen van onderzoek (2 antwoordcategorieën)
k) Tijd besteed aan het ontwerpen van onderzoek 128
(in uren uitgedrukt)
Houding ten opzichte van praktische opdrachten
1=Geheel niet mee eens; 4=Geheel mee eens
l) T.o.v. de vorige [nr 1] was deze p.o. [nr 2] he- 135
lemaal niet moeilijker
m) T.o.v. de vorige was deze p.o. veel leerzamer 129
o) T.o.v. de vorige was deze p.o. veel leuker
132
Houding ten opzichte van onderzoekstoetsen
1=Geheel niet mee eens; 4=Geheel mee eens
p) T.o.v. de vorige [nr 2] was deze toets [nr 3]
109
helemaal niet moeilijker
q) T.o.v. de vorige was deze toets veel leerzamer 107
r) T.o.v. de vorige was deze toets veel leuker
107
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gemiddelde standaarddeviatie
14,24

14,01

1,79

0,80

1,83
1,94

1,02
0,97

3,04

0,78

1,71

0,46

3,30

0,78

3,18
1,73

0,93
0,44

18

3,16

2,57

0,92

2,96
3,16

0,82
0,91

2,60

0,90

2,38
2,68

0,84
0,97
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6. Categorieënsysteem observatie-instrument leeractiviteiten (4.3.2.2)
Algemene scoringsvoorschriften
1. Onderscheid tussen de verschillende categorieën: metacognitief, taakgericht, niet-taakgericht en niet te
beoordelen.
De verschillende categorieën zijn in de observatiecriteria terug te vinden:
A = metacognitieve leeractiviteiten:
A1 = oriënteren
A2 = strategie bepalen en plannen
A3 = uitvoeren
B = niet metacognitieve leeractiviteiten:
B1 = overige taakgericht activiteiten
B2 = niet taakgerichte leeractiviteiten
C = niet te beoordelen
Een gekozen interactie tussen leerlingen kan metacognitieve en niet metacognitieve aspecten van leren bevatten. De afspraak luidt als volgt:
- Eerst wordt het beoordelen van een fragment beperkt tot de metacognitieve aspecten van leren (categorie A1, A2, A3). Er wordt gezocht naar de eerste voorkomende metacognitieve categorie.
- Indien het fragment geen metacognitieve aspecten van leren bevat, wordt gekeken of de communicatie qua inhoud alsnog taakgericht (categorie B1) is. Indien dat het geval is, wordt er gezicht naar het
eerst voorkomende taakgericht, maar niet metacognitieve aspect.
- Indien het fragment geen metacognitieve en ook geen andere taakgerichte aspecten bevat, wordt het
als niet taakgericht ( categorie B2) gekenmerkt.
- Indien het onmogelijk blijkt een fragment onder te brengen bij een van de onderscheiden categorieën,
wordt dit fragment als ‘niet te beoordelen’ gekenmerkt (op het scoringsformulier categorie C: Niet te
beoordelen). Wanneer dat het geval is wordt verderop in het instrument beschreven.
2. Onderscheid tussen leertaken
De volgende leertaken zijn in de observatiecriteria terug te vinden:
1 = het formuleren van hoofd- en deelvragen (stap 1)
2 = het maken van een onderzoeksplan (stap 2)
3 = overige taken gericht op vakinhoud
Over het onderscheid tussen de verschillende leertaken bestaan de volgende afspraken:
Ad 1:
- Een fragment kan als ‘het formuleren van hoofd- en deelvraag’ gescoord worden, indien het woord
hoofdvraag of deelvraag expliciet genoemd wordt.
- In de praktijk praten leerlingen echter langer dan één fragment over het formuleren van een hoofdvraag en/ of deelvraag. Om die reden mag het fragment ook als zodanig gescoord worden als de episode doorloopt in meerdere aaneensluitende fragmenten en in één van de twee voorgaande fragmenten het woord hoofdvraag of deelvraag expliciet genoemd wordt.
- De leertaak ‘het formuleren van hoofd- en deelvragen’ is in de praktijk moeilijk los te zien van de inhoud. Daarom wordt het inhoudelijk praten over de hoofd- en deelvragen als ‘het formuleren van
hoofd- en deelvragen’ gescoord.
Ad 2:
-

De leertaak ‘het maken van een onderzoeksplan’ bevat twee aspecten: het maken van een werkplanning en het kiezen van informatiebronnen. Het fragment wordt als ‘het maken van een onderzoeksplan’ gescoord, als de leerlingen bezig zijn met de werkplanning (taakverdeling, tijdsverdeling) of
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-

Ad 3:
-

bezig zijn met het kiezen van een informatiebron. Er is sprake van het kiezen van informatiebronnen,
indien leerlingen het woord informatiebron expliciet gebruiken of één van de verwijzende keywords.
In de praktijk praten leerlingen namelijk over informatiebronnen, zonder het woord informatiebron
expliciet te noemen, maar door keywords te gebruiken.
o Keywords die verwijzen naar informatiebronnen zijn: bronnen, internet, website, leerboek,
mensen observeren of interviewen, atlas, Schiphol.nl., instanties zoals Natuurmonumenten
(dit zijn slechts enkele voorbeelden).
o Ook in het geval van informatiebronnen kiezen, kunnen de interacties/ episodes meerdere
fragmenten bestrijken. In dat geval mag het fragment als zodanig gescoord worden als in het
betreffende fragment of in één van de twee voorafgaande fragmenten een keyword gebruikt
is.
Ook de leertaak ‘het maken van een onderzoeksopzet’ is in de praktijk moeilijk los te zien van de inhoud. Ook bij het kiezen van informatiebronnen speelt de inhoud een belangrijke rol. In het geval van
inhoudelijke interactie bij het kiezen van informatiebronnen, is er sprake van de leerling-taak ‘maken
van onderzoeksopzet’.
Er is sprake van ‘overige taken gericht op vakinhoud’, indien de interactie tussen leerlingen uitsluitend betrokken is op de inhoudelijke kant van de taak, los van de twee onderzoekstaken ‘het formuleren van hoofd- en deelvragen’ en ‘het maken van een onderzoeksplan’.
Ook voor de leerlingactiviteit ‘overige taken gericht op vakinhoud’ zijn een aantal keywords te onderscheiden. Deze zijn niet alomvattend, maar in het geval van het voorkomen van een van deze
keywords is er in ieder geval sprake van ‘overige taken gericht op vakinhoud’. Keywords voor vakinhoud zijn: mentaal beeld, geografisch beeld, belangengroep, aardrijkskundige vraagtypes, functie(s), landbouw, overig werk (industrie/ diensten), wonen (vinexlokaties, Randstad, Groene Hart).
recreatie, natuur/ natuurgebieden, infrastructuur, doorgangsgebied. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat bij het voorkomen van zowel een keyword voor ‘het formuleren van hoofd- en deelvragen’
als keywords voor ‘vakinhoud’, het fragment als ‘het formuleren van hoofd- en deelvragen’ gekenmerkt zal worden.

A. Metacognitieve leeractiviteiten
1.

Oriënteren

1a.

Verhelderen van leerdoelen en leertaak
Het betreft het voorbereiden van het leren. Leerlingen vragen zich af wat ze moeten leren en waarom ze
dat moeten leren: leerlingen verhelderen zelf leerdoelen en leertaken. Dat doen de leerlingen door aandacht te besteden aan vragen als: Wat is precies de bedoeling van de leertaak? Wat moet ik doen? Wat
wordt er van mij verwacht wordt? Waar gaat de leertaak over?
Leerlingen proberen leerdoelen in eigen woorden te formuleren en waar nodig op te splitsen in kleinere
leerdoelen. Leerlingen bakenen af welke leerstof betrekking heeft op het doel. Centraal staan vragen als:
Wat moeten leerlingen doen om het doel te bereiken (uit het hoofd leren, regels bedenken of toepassen,
een mening vormen over een bepaald onderwerp, een oplossing bedenken voor een probleem)? Welke
hulpmiddelen (boeken, computer, checklist, kwaliteitscriteria, voorbeelden van hoofd- en deelvragen,
richtlijnen) kunnen en mogen ze gebruiken (uitsluitend inventariserend en los van de te gebruiken strategie)?
Leerlingen gaan na wat het nut is van het uitvoeren van de taak, zowel op korte als langere termijn.
1.

Formuleren van hoofd- en deelvragen (stap 1)
Omvat: Het verhelderen van leerdoelen en leertaken ten aanzien van het formuleren van de hoofdvraag en de deelvragen. Leerlingen proberen voor zichzelf helder te krijgen wat ze volgens de op-
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dracht precies moeten doen bij het formuleren van hoofd- en deelvragen. Dat kunnen ze doen door in
eigen woorden te vertellen, wat hoofd- en deelvragen zijn.
Leerlingen vragen zich af wat het nut is van hoofd- en deelvragen. Ze vragen zich af wat de inhoud
van een hoofd- of deelvraag kan zijn. Het betreft hier echter niet het brainstormen over mogelijke onderwerpen, dat behoort tot leeractiviteit 1b ‘het activeren van voorkennis’.
Daarnaast vragen ze zich af welke hulpmiddelen (bijv. kwaliteitscriteria, achtergrondinformatie) ze
mogen gebruiken om tot hoofd- en deelvragen te komen (los van de te gebruiken strategie!).
2.

Maken van het onderzoeksplan (stap 2)
Omvat: Het verhelderen van leertaken en leerdoelen ten aanzien van het maken van een onderzoeksplan. Leerlingen proberen helder te krijgen wat een onderzoeksplan is (het kiezen van informatiebronnen en het maken van een werkplanning).
Leerlingen vragen zich waarom ze een onderzoeksopzet moeten maken, wat het nut ervan is. Daarnaast vragen ze zich af wat hulpmiddelen zijn en welke hulpmiddelen ze mogen gebruiken (website
‘Akbronnen’, boeken, personen) los van de te kiezen strategie. Het brainstormen over mogelijke
hulpbronnen en informatiebronnen hoort bij leeractiviteit A1.b ‘het activeren van voorkennis’.

3.

Overige taken gericht op vakinhoud
Omvat: Het verhelderen van leerdoelen en leerinhoud ten aanzien van aardrijkskundige begrippen gerelateerd aan de opdracht (geografische beeld, mentaal beeld, belangengroepen, groene hart, functies
van het groene hart: wonen, werken, recreatie, natuur/ milieu, doorgangsgebied/ verkeer).
Leerlingen vragen zich af wat ze bij de betreffende opdracht inhoudelijk gezien moeten doen. Leerlingen proberen te achterhalen wat inhoudelijk de bedoeling is van de leerdoelen en de leertaak en
waar nodig splitsen ze de leerdoelen op in kleinere deeldoelen. Leerlingen kunnen een hulpmiddel
gebruiken om de inhoud van de opdracht te verhelderen (bijvoorbeeld een bijlage bij de opdracht),
los van de te kiezen strategie.

1b.

Activeren van voorkennis
Bij het activeren van voorkennis halen leerlingen relevante voorkennis op, door bij zichzelf na te gaan wat
ze over een bepaald onderwerp al weten en wat ze eventueel al kunnen. Leerlingen gaan na welke ervaring
ze hebben met soortgelijke taken. Leerlingen gaan na in hoeverre ze een soortgelijke opdracht eerder bij
een ander vak of thuis uitgevoerd hebben en halen daarbij in herinnering wat destijds (minder) goed ging.
Dit kunnen leerlingen doen door bijvoorbeeld met elkaar over een vraag te brainstormen, een lijst maken
van dingen die ze al over een onderwerp of de taak weten, of een schema te maken met daarin de te gebruiken begrippen en de relaties tussen de begrippen aangeven. Leerlingen brainstormen vaak om het
antwoord op de vraag te vinden, die ze bij het verhelderen van leertaak & leerdoelen hebben gesteld.
1.

Formuleren van hoofd- en deelvragen (stap 1)
Omvat: Leerlingen brainstormen over het thema/ de inhoud van de hoofdvraag of deelvragen. Ze maken bijvoorbeeld een lijst van mogelijke onderwerpen voor hoofd- of deelvraag. Zolang als ze brainstormen in combinatie met de termen hoofdvraag of deelvragen, valt de activiteit onder het formuleren van hoofd- en deelvragen. Indien ze niet expliciet de term hoofd- of deelvraag noemen, behoort
het tot ‘taken gericht op vakinhoud’.
Leerlingen kunnen ook nagaan welke ervaring ze hebben met soortgelijke opdrachten, waarbij ze
hoofd- en deelvragen moesten formuleren. Leerlingen kunnen nadenken over wat ze bij andere vakken of bij de onderzoekstoets die ze voorafgaand aan de praktische opdracht gemaakt hebben, moesten doen. Op basis van eerdere ervaring kunnen leerlingen inschatten met welke problemen ze te maken krijgen bij het formuleren van hoofd- en deelvragen.
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2.

Maken van het onderzoeksplan (stap 2)
Omvat: Leerlingen brainstormen over de vraag hoe ze het beste een onderzoeksplan kunnen maken,
dus hoe ze een werkplanning kunnen maken en hoe ze aan informatiebronnen kunnen komen.
Leerlingen kunnen ook kennis ophalen die ze reeds hebben over het maken van een onderzoeksplan
(kiezen informatiebronnen en maken werkplanning), door na te gaan welke ervaring ze hier eerder
mee hebben opgedaan. Aan de hand van eventuele eerdere ervaring schatten ze in waar eventuele
moeilijkheden zich kunnen voordoen.

3.

Overige taken gericht op vakinhoud
Omvat: Leerlingen halen voorkennis op die ze hebben over de aardrijkskundige kant van de opdracht,
door te brainstormen over wat ze weten over de inhoudelijke en taakrelevante onderwerpen (bijv.
thema/ onderwerp van de opdracht, mogelijke functies). Ze maken bijvoorbeeld een lijst van aardrijkskundige begrippen die ze bij de opdracht nodig hebben.
Het opnieuw in herinnering brengen/ ophalen van door de groep gemaakte keuzes wordt niet als het
ophalen van voorkennis gerekend.

2.

Strategie bepalen en plannen

2a.

Bepalen van leeractiviteiten en werkvormen
Leerlingen stellen zich de vraag wat ze willen/ zullen/ kunnen gaan doen, welke activiteiten ze willen/ zullen gaan ontplooien om de taak te vervullen. Het gaat hier niet om wat ze volgens de opdracht moeten
doen. Dat behoort tot leeractiviteit A1.a ‘verhelderen van leerdoelen en leertaken’!
Leerlingen kiezen voor een aanpak van de taak: een strategie. Die aanpak komt tot uitdrukking in gekozen
werkvormen en leeractiviteiten. De gekozen aanpak is afhankelijk van:
1. De leerdoelen die ze zichzelf stellen. Belangrijk is dat de gekozen strategie past bij de na te streven
leerdoelen. Zo is het bijvoorbeeld niet zinvol bij natuurkunde uitsluitend formules van buiten te leren
als het erom gaat de formules te leren gebruiken in de juiste situatie.
2. De randvoorwaarden waaronder de leerlingen moeten werken. Die randvoorwaarden kunnen betrekking hebben op de beschikbare ruimte, informatie en hulpmiddelen. Als leerlingen bijvoorbeeld ervoor kiezen benodigde informatie van internet te halen, moeten ze wel de beschikking hebben over
een computer (lokaal).
3. De persoonlijke voorkeur van de leerlingen. Leerlingen hebben vaak een voorkeur voor bepaalde
strategieën: activiteiten en werkvormen. Het gebruik daarvan hoeft geen probleem te zijn mits ze
maar passend zijn bij de leerdoelen en de persoonlijke voorkeur niet te veel gaat overheersen. In het
geval van samenwerken is het ook zaak dat de verschillende voorkeuren van leerlingen aansluiten bij
die van de leerlingen uit hun groep.
1.

Formuleren van hoofd- en deelvragen (stap 1)
Omvat: Leerlingen bepalen hoe ze het beste tot een goede hoofd- en deelvraag kunnen komen. Ze bepalen hoe ze het probleem van het formuleren van hoofd- en deelvragen kunnen aanpakken, welke
werkvormen en activiteiten ze zullen ondernemen. Leerlingen overleggen welke verschillende mogelijkheden er zijn en welke voorkeuren voor strategieën er bij de groepsleden bestaan.
Daarnaast bepalen ze welke hulpmiddelen gekoppeld aan de gekozen strategie ter beschikking staan
(kwaliteitscriteria, voorbeelden van hoofd- en deelvragen in het boek).

2.

Maken van het onderzoeksplan (stap 2)
Omvat: Leerlingen bepalen wat ze het beste kunnen doen om tot een onderzoeksplan (werkplanning
maken & keuze voor informatiebronnen) te komen. Ze bepalen een plan van aanpak voor het maken
van een werkplanning: ze stellen vast wat ze als groep willen gaan doen. Leerlingen bepalen hoe ze
erachter kunnen komen of het werkplanning uitvoerbaar is.
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Leerlingen bedenken welke activiteiten ze kunnen ontplooien om aan de benodigde inhoudelijke informatie en dus informatiebronnen te komen (informatie van internet halen, ministerie bellen, natuurmonumenten, bewoners interviewen). Leerlingen moeten het woord informatiebron of een concrete informatiebron noemen (bijv. website, leerboek, mensen observeren, atlas, Schiphol.nl, Natuurmonumenten).
3.

Overige taken gericht op vakinhoud
Omvat: Leerlingen bepalen de manier van aanpak (werkvormen en activiteiten) om te komen tot de
inhoudelijke kant van de opdracht: het kiezen van functies van het Groene Hart en bijbehorende belangengroepen, vaststellen van een mentaal beeld of geografisch beeld.
Leerlingen bepalen welke hulpmiddelen hun ter beschikking staan gekoppeld aan de gekozen strategie (achtergrondinformatie bij praktische opdracht).

2b.

Bepalen van het tempo en de planning
Leerlingen stellen een handelingsplan vast bestaand uit een werkplanning en een tijdsplan. Dit plan kunnen ze op papier of in hun hoofd maken. De werkplanning en de tijdsplanning kunnen ook betrekking
hebben op microniveau. Het betreft dan wat de leerlingen in de komende les of zelfs het volgende half uur
gaan doen.
- Werkplanning: Leerlingen bepalen hoe ze de gekozen activiteiten en werkvormen gaan uitvoeren:
wie wat gaat doen en met wie, waar de taken uitgevoerd gaan worden, welke middelen en personen
ze hierbij nodig hebben, wat ze kunnen doen als ze vastlopen.
- Tijdsplan: Leerlingen bepalen hoeveel tijd ze willen besteden aan de verschillende deelactiviteiten.
Ze bepalen hoeveel tijd ze voor de volledige opdracht hebben en proberen die tijd op een zo efficiënt
mogelijke manier te verdelen binnen de te nemen stappen en activiteiten. Indien bij groepswerk taken
verdeeld worden, is het van belang ervoor te zorgen dat ieder groepslid een evenredig deel aan tijd
besteedt. Ze bepalen ook wanneer ze de activiteiten gaan uitvoeren.
1.

Formuleren van hoofd- en deelvragen (stap 1)
Omvat: Leerlingen maken een planning van de activiteiten die ze willen/ gaan ontplooien om hoofden deelvragen te formuleren. Ze stellen zich vragen over welke activiteiten ze wanneer gaan ontplooien. Ze stellen zich vragen wie wat gaat doen en wanneer. Leerlingen maken een planning (al dan niet
op schrift) waarin vast komt te liggen wie welke activiteiten gaat ondernemen, in welke volgorde en
hoeveel tijd ze ervoor krijgen, wanneer het af moet zijn.
De planning kan meerdere lessen bestrijken, maar ook wat ze het komende half uur gaan doen.

2.

Maken van het onderzoeksplan (stap 2)
Omvat: Leerlingen stellen zich vragen over welke activiteiten ze wanneer gaan ontplooien om het
onderzoeksplan (werkplanning en kiezen informatiebronnen) te kunnen maken. In het geval dat leerlingen vaststellen dat er activiteiten ondernomen moeten worden om te kunnen bepalen hoe het beste
een onderzoeksplan gemaakt kan worden, stellen ze zich vragen wie welke van die activiteiten gaat
doen en wanneer.
Let op: Het betreft hier uitdrukkelijk niet het maken van het onderzoeksplan, maar het nadenken over
hoe het onderzoeksplan het beste gemaakt kan worden. Het gaat dus om de vraag hoe het onderzoeksplan het beste geconstrueerd kan worden. Dat kan betekenen, het nadenken over de manier
waarop de informatiebronnen gekozen kunnen worden of de werkplanning gemaakt kan worden. Het
betreft echter uitdrukkelijk niet het kiezen van de informatiebronnen zelf of het maken van de werkplanning zelf. Het kiezen van informatiebronnen en het maken van een werkplanning zijn uitvoerende
activiteiten en geen meta-activiteiten!
Indien door de leerlingen vastgesteld wordt, dat er nog activiteiten ondernomen moeten worden om
erachter te komen hoe ze het beste een onderzoeksplan kunnen maken, kunnen ze daar een planning
voor maken.
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3.

Overige taken gericht op vakinhoud
Omvat: Leerlingen maken een planning van activiteiten om de taak inhoudelijk te kunnen vervullen.
Ze stellen zich vragen over welke activiteiten ze wanneer gaan uitvoeren. Ze stellen zich vragen wie
wat gaat doen en wanneer.
Leerlingen maken een planning (al dan niet op schrift) waarin vast komt te liggen wie welke activiteiten gaat ondernemen, in welke volgorde en hoeveel tijd ze ervoor krijgen, wanneer het af moet zijn.
De planning kan meerdere lessen bestrijken, maar ook wat ze het komende half uur gaan doen.

3. Uitvoeren
3a.

Voortgang van het leren bewaken
Het betreft hier zowel het bewaken van het leerproces als de inhoud van leren. Tijdens de taakuitvoering houden leerlingen in de gaten of het leerproces volgens plan verloopt. Leerlingen stellen zichzelf
achtereenvolgens vragen als: Wat gaat goed? Wat gaat niet goed? Waarom gaat het wel of niet goed?
Dit kunnen leerlingen doen door te toetsen en te diagnosticeren. Dat kunnen ze doen door een checklist te gebruiken en zo vast te stellen of ze niets over het hoofd zien, gedachten en redeneringen kloppen en werkwijzen correct worden uitgevoerd. Vervolgens kunnen leerlingen een probleem constateren of een probleem verder specificeren. Het oplossen van het probleem behoort echter niet meer tot
‘A3.a voorgang bewaken van het leren’, maar tot ‘A3.b bijsturen van het leerproces’.
1.

Formuleren van hoofd- en deelvragen (stap 1)
Omvat: Leerlingen houden in de gaten of het leerproces volgens plan verloopt waar het gaat om het
formuleren van hoofd- en deelvragen. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van een checklist of lijst met criteria om vast te stellen of alles volgens plan verloopt.

2.

Maken van het onderzoeksplan (stap 2)
Omvat: Leerlingen houden in de gaten of het leerproces volgens plan verloopt waar het gaat om het
maken van het onderzoeksplan. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van een checklist of
lijst met criteria om vast te stellen of alles (het kiezen van informatiebronnen) volgens plan verloopt.

3.

Overige taken gericht op vakinhoud
Omvat: Leerlingen houden in de gaten of het leerproces volgens plan verloopt waar het gaat over inhoudelijke aspecten van de taak. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van een checklist of
lijst met criteria om vast te stellen of alles volgens plan verloopt (kwaliteitscriteria).

3b.

Bijsturen van het leerproces
Leerlingen brengen op basis van toetsen en diagnosticeren veranderingen aan in de oorspronkelijke planning. Leerlingen kiezen een oplossing om het leren te verbeteren: ze beslissen tot een alternatieve aanpak
(leeractiviteiten, leerdoelen) of een ander product (leerinhoud) gedurende het leren als blijkt dat dit nodig
is. Ze vragen hulp als dat volgens hen nodig is.
1.

Formuleren van hoofd- en deelvragen (stap1)
Omvat: Leerlingen stellen hun aanpak of product bij waar het gaat om het formuleren van hoofd- en
deelvragen van de taak als blijkt dat dit niet volgens planning verloopt. Leerlingen zoeken naar oplossingen voor problemen en naar alternatieven en als het ze niet lukt vragen ze hulp in van iemand buiten de groep.
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2.

Maken van het onderzoeksplan (stap 2)
Omvat: Leerlingen stellen hun aanpak of product bij waar het gaat om het maken van het onderzoeksplan als blijkt dat dit deel van het leerproces niet volgens planning verloopt. Leerlingen zoeken
naar oplossingen voor problemen en naar alternatieven en als het ze niet lukt vragen ze hulp in van
iemand buiten de groep.

3.

Overige taken gericht op vakinhoud
Omvat: Leerlingen stellen hun aanpak of product bij waar het gaat om inhoudelijke aspecten van de
taak als blijkt dat het leerproces niet volgens planning verloopt. Leerlingen zoeken naar oplossingen
voor problemen en naar alternatieven en als het ze niet lukt vragen ze hulp in van iemand buiten de
groep.

B. Niet metacognitieve leerling-activiteiten
1.

Overige taakgerichte activiteiten

Omschrijving: Het betreft hier activiteiten die wel gerelateerd kunnen worden als taakgericht, maar niet te
kenmerken zijn als metacognitief. Het kan affectieve, cognitieve of uitvoerende activiteiten betreffen.
Voorbeelden:
- Leerlingen zijn wel bezig met de taak (het formuleren van hoofd- en deelvragen, discussiëren over
het onderwerp van het onderzoek, informatiebronnen, werkplanning of de samenwerking), maar het
is niet te kenmerken als één van de onderscheiden metacognitieve leeractiviteiten.
- Uitvoerende activiteiten zoals het zoeken naar informatie op internet, het lezen van achtergrondinformatie enz.
- Affectieve activiteiten, zoals het zichzelf motiveren of een ander tot de orde roepen.
2.

Niet taakgerichte activiteiten

Omschrijving: Niet taakgerichte activiteiten zijn leerlingactiviteiten die niet gerelateerd kunnen worden aan de
uit te voeren taak. Het betreft o.a. gesprekken over niet taakrelevante onderwerpen, niet gericht op het formuleren van hoofd- en deelvragen, het maken van een onderzoeksplan of de taakinhoud.
Voorbeelden:
- Leerlingen praten over privé-zaken (televisieprogramma, hobby, vrienden, weekend) die niet gerelateerd zijn aan de taak.
- Leerlingen praten over schoolzaken (de leraar, medeleerlingen) die niet gerelateerd kunnen worden
aan de taak.
C. Niet te beoordelen
Omschrijving: In de praktijk blijken niet alle fragmenten onder te brengen in één van de onderscheiden categorieën. In dat geval zal het fragment als niet te beoordelen gescoord worden. Het gevolg ervan is, dat het
fragment bij de statistische verwerking buiten beschouwing gelaten zal worden.
Het feit dat een fragment niet te beoordelen is, kan verschillende oorzaken hebben. Zo is het mogelijk dat de
beoordelaar niet kan kiezen tussen twee metacognitieve categorieën. het fragment kan onverstaanbaar zijn, om
welke reden dan ook. Of de docent is gedurende het fragment constant wel dan niet klassikaal aan het woord.
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Bijlage hoofdstuk 5 (resultaten)
1. Tabellen verschilanalyses
2. Verantwoording selectieprocedure variabelen ten behoeve van multilevel analyse
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1. Tabellen verschilanalyses hoofdstuk 5
N.B. Het tweede cijfer in het tabelnummer correspondeert met het nummer van de paragraaf uit hoofdstuk 5
waar de tabel bij hoort.
Tabel 5.1.1. Eerste deel. Verschillen in docentkenmerken tussen docenten die wel of niet actief hebben deelgenomen aan het onderzoek, aan de hand van T-toetsen voor onafhankelijke steekproeven.
Docentkenmerken

Deelname n
aan het
onderzoek
Aantal onderzoeksopdrachten (p.o’s) per jaar in Nee
15
bovenbouw vwo
Ja
14
Aantal jaren ervaring van docent met p.o’s
Nee
14
Ja
14
Mate waarin leerlingen bij p.o’s zelf onderwerp Nee
13
moeten kiezen
Ja
14
Mate waarin leerlingen bij p.o’s zelf onderNee
13
zoeksvraag moeten formuleren
Ja
14
Mate waarin leerlingen bij p.o’s zelf onderNee
13
zoeksplan moeten maken
Ja
14
Of al dan niet een opbouw in moeilijkheidsNee
13
graad tussen p.o’s wordt aangebracht
Ja
14
Begeleiden: uitleg over aanpak onderzoek
Nee
13
Ja
14
Begeleiden: vragen naar aanpak
Nee
13
Ja
14
Begeleiden: leerlingen kans geven fout te her- Nee
13
stellen
Ja
14
Begeleiden: leerlingen helpen om er zelf uit te Nee
13
komen
Ja
14
Begeleiden: zelf oplossingen geven
Nee
13
Ja
14
Begeleiden: kleine aanwijzing geven
Nee
13
Ja
14
Begeleiden: medeleerlingen stimuleren mee te Nee
12
denken
Ja
13
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m

sd

df

t

p

1,87
2,29
3,00
3,50
2,54
3,43
2,69
3,43
2,62
2,86
1,77
1,86
3,23
3,43
2,62
2,57
3,31
3,21
3,46
3,57
2,46
2,71
3,15
3,07
2,83
2,85

0,74
0,61
0,96
0,65
0,97
0,76
0,85
0,65
1,12
0,77
0,73
0,66
0,44
0,65
0,77
1,02
0,75
0,70
0,52
0,65
0,52
0,73
0,69
0,73
0,83
1,21

27

-1,651 0,110

26

-1,612 0,119

25

-2,675 0,013*

25

-2,537 0,018*

25

-0,657 0,517

25

-0,329 0,745

25

-0,923 0,365

25

0,126

0,901

25

0,335

0,741

25

-0,485 0,632

25

-1,033 0,311

25

0,301

0,766

23

-,030

0,976
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Tabel 5.1.1. Tweede deel. Verschillen in docentkenmerken tussen docenten die wel of niet actief hebben deelgenomen aan het onderzoek, aan de hand van T-toetsen voor onafhankelijke steekproeven.
Docentkenmerken

Deelname n
aan het
onderzoek
Werkvormen: gesprekken met leerlingen indi- Nee
13
vidueel / groepjes
Ja
14
Werkvormen: schriftelijk commentaar op pro- Nee
13
ducten
Ja
14
Werkvormen: plenaire bespreking in de klas
Nee
13
Ja
14
Werkvormen: instructie aan de hele klas
Nee
13
Ja
14
Beoordeling: gebruik relevante vakkennis in
Nee
13
onderzoek
Ja
14
Beoordeling: inhoudelijk juist gebruik vakken- Nee
13
nis
Ja
13
Beoordeling: aanpak onderzoek belangrijker
Nee
12
dan vakkennis
Ja
10
Beoordeling: gevoel voor onderzoek belangrij- Nee
13
ker dan precieze leeropbrengst
Ja
12
Beoordeling: leeropbrengst belangrijker dan
Nee
13
goed product
Ja
12
Beoordeling: veel ondersteuning leidt tot lagere Nee
12
beoordeling
Ja
13
Gebruik gemaakt van nascholing, literatuur of Nee
19
collegiale samenwerking op dit terrein
Ja
15
Behoefte aan professionalisering op dit terrein Nee
19
Ja
15
Aantal jaren werkzaam in het onderwijs
Nee
19
Ja
15
*=significant bij p<0,05
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m

sd

df

t

p

3,08
3,36
2,62
3,07
2,23
2,21
3,62
3,00
3,38
3,36
3,31
3,23
2,83
2,90
2,77
2,42
2,38
2,50
2,17
2,23
2,53
2,47
3,00
2,93
20,42
18,47

0,95
1,08
1,04
0,83
1,01
0,80
0,65
0,78
0,87
0,50
0,48
0,44
0,72
0,99
0,60
0,67
0,51
0,80
0,72
0,73
0,84
0,64
0,88
0,70
7,93
8,72

25

-0,712 0,483

25

-01,262 0,219

25

0,047

0,963

25

2,209

0,037*

25

0,102

0,920

24

0,426

0,674

20

-0,182 0,857

23

1,391

23

-0,435 0,667

23

-0,222 0,826

32

0,227

0,822

32

0,239

0,813

32

0,683

0,500

0,178
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Tabel 5.1.2. Verschillen in kenmerken van leerlingen tussen docenten getoetst met behulp van univariate variantie-analyse.
Leerlingkenmerken

df

F

p

Aantal buitenlandse ouders

(7, 146)

3,513

0,002*

Recent rapportcijfer aardrijks- (7, 129)
kunde in jaar p.o. 1
Recent rapportcijfer geschiedenis (7, 132)
in jaar p.o. 1
Recent rapportcijfer Nederlands (7, 129)
in jaar p.o. 1
Recent rapportcijfer wiskunde in (7, 133)
jaar p.o. 1
Recent rapportcijfer aardrijks- (7, 113)
kunde in jaar p.o. 2
Recent rapportcijfer geschiedenis (7, 111)
in jaar p.o. 2
Recent rapportcijfer Nederlands (7, 114)
in jaar p.o. 2
Recent rapportcijfer wiskunde in (7, 113)
jaar p.o. 2
Houding ten aanzien van prakti- (7, 146)
sche opdrachten in het algemeen

3,000

0,006*

Paarsgewijze contrasten m.b.v.
Scheffé-toets: sign bij p<,05:
Ja/Nee?
Ja: doc 4 hoger dan overige, behalve
1 en 5 (2,25 vs 1,20)
Nee

2,674

0,013*

Nee

4,352

0,000*

4,235

0,000*

Ja: doc 3 en 4 hoger dan 5 (7,30 vs
6,08)
Nee

0,842

0,555

Nee

4,265

0,000*

Ja: doc 9 hoger dan 5 (7,77 vs 6,47)

3,042

0,006*

Ja: doc 8 hoger dan 5 (7,08 vs 5,84)

1,145

0,340

Nee

3,524

0,002*

Ja: doc 10 hoger dan 4 (2,80 vs 2,00)

Neiging tot het geven van sociaal (7, 126)
wenselijke antwoorden bij vragenlijsten

3,270

0,003*

Ervaring met samenwerking in
groepjes voorafgaand aan de
eerste praktische opdracht
Ervaring met ontwerpen onderzoek voorafgaand aan de eerste
praktische opdracht
Ervaring met ontwerpen onderzoek voorafgaand aan de tweede
praktische opdracht
Beheersing van kwaliteitscriteria
voorafgaand aan de tweede
praktische opdracht
Inzet bij het maken van de voortoets voorafgaand aan de tweede
praktische opdracht
*=significant bij p<0,05

(7, 150)

6,029

0,000*

V.w. ontbrekende data bij doc 4 en 5
geen contrastanalyses mogelijk. Op
het oog vormt doc 10 een uitschieter
naar boven.
Ja: doc 10 en 4 hoger dan 5 (2,96 vs
2,24)

(7, 150)

6,188

0,000*

(7, 117)

5,303

0,000*

Ja: doc 3 hoger dan 6 en 4 (2,42); doc
4 lager dan overige, behalve 6 en 8
(1,62)
Ja: doc 5 hoger dan 6 (2,59 vs 1,63)

(7, 97)

2,286

0,034*

Nee

(7, 111)

1,271

0,271

Nee

330

Bijlage hoofdstuk 5

Tabel 5.2.1. Verschillen tussen de condities op het begeleidingsgedrag van de docent, getoetst met univariate
variantie-analyses, uitgesplitst naar de eerste en de tweede praktische opdracht.
Praktische
opdracht 1
Instructie
Controle conditie
m.b.t. de
Dir.instr. conditie
samenwerking Onderst.instr. conditie
Combinatieconditie
Totaal
Instructie
Controle conditie
vooraf m.b.t. Dir.instr. conditie
het leren
Onderst.instr. conditie
onderzoek
Combinatieconditie
doen
Totaal
Sterke structu- Controle conditie
rering van het Dir.instr. conditie
leren onderOnderst.instr. conditie
zoek doen
Combinatieconditie
Totaal
Zwakke struc- Controle conditie
turering van
Dir.instr. conditie
het leren
Onderst.instr. conditie
onderzoek
Combinatieconditie
doen
Totaal
*=significant bij p<0,05
Praktische
opdracht 2
Instructie
Controle conditie
m.b.t. de
samenwerking Dir.instr. conditie
Onderst.instr. conditie
Totaal
Instructie
Controle conditie
vooraf
m.b.t. het
Dir.instr. conditie
leren onderOnderst.instr. conditie
zoek doen
Totaal
Sterke structu- Controle conditie
rering
van het leren Dir.instr. conditie
onderzoek
Onderst.instr. conditie
doen
Totaal
Zwakke struc- Controle conditie
turering van
het leren
Dir.instr. conditie
onderzoek
Onderst.instr. conditie
doen
Totaal
*=significant bij p<0,05

n

m

sd

38
44
52
16
150
40
48
60
17
165
39
47
59
18
163
38
44
49
16
147

1,808
2,009
2,358
1,959
2,074
2,379
2,714
2,855
2,801
2,693
2,090
2,240
2,225
1,568
2,124
1,954
2,223
2,303
1,664
2,119

0,497
0,456
0,479
0,365
0,512
0,664
0,505
0,561
0,786
0,622
0,563
0,500
0,545
0,507
0,566
0,508
0,352
0,463
0,534
0,496

n

m

sd

44

1,797

0,511

60
60
164
44

1,946
2,119
1,969
2,219

0,562
0,440
0,519
0,594

60
62
166

2,392
2,503
2,397

0,659
0,677
0,655

44

1,693

0,608

60
62
166
44

2,072
2,144
1,998
1,874

0,675
0,577
0,646
0,564

58
61
163

2,039
2,208
2,058

0,633
0,447
0,563
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Between
Groups
Within
Groups
Totaal
Between
Groups
Within
Groups
Totaal
Between
Groups
Within
Groups
Totaal
Between
Groups
Within
Groups
Totaal

df

F

p

3

11,135 0,000*

146
149
3

5,341

0,002*

8,048

0,000*

161
164
3
159
162
3

10,489 0,000*

143
146
df

F

p

Between
Groups
Within
Groups
Totaal
Between
Groups
Within
Groups
Totaal

2

5,262

0,006*

2,461

0,089

Between
Groups
Within
Groups
Totaal
Between
Groups
Within
Groups
Totaal

2

7,413

0,001*

4,740

0,010*

161
163
2
163
165

163
165
2
160
162
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Tabellen 5.2.2. Uitkomsten paarsgewijze contrastanalyses met behulp van de Scheffé-toets (post-hoc procedure bij univariate variantie-analyses).
Praktische opdracht 1: instructie met betrekking tot de samenwerking
n

Subset for alpha = 0,05

Conditie
1
2
Controle conditie
38 1,8079
Combinatieconditie
16 1,9587
Dir.instr. conditie
44 2,0086
Onderst.instr. conditie 52
2,3579
p-waarde
0,422
1,000
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. Uses Harmonic Mean Sample Size = 30,587.
Praktische opdracht 1: instructie vooraf met betrekking tot het leren onderzoek doen
n

Subset for alpha = 0,05

Conditie
1
2
Controle conditie
40 2,3792
Dir.instr. conditie
48 2,7139
2,7139
Combinatieconditie
17
2,8010
Onderst.instr. conditie 60
2,8550
p-waarde
0,165
0,821
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. Uses Harmonic Mean Sample Size = 32,970.
Praktische opdracht 1: sterke structurering van het leren onderzoek doen
n

Subset for alpha = 0,05

Conditie
1
2
Combinatieconditie
18 1,5676
Controle conditie
39
2,0902
Onderst.instr. conditie 59
2,2249
Dir.instr. conditie
47
2,2397
p-waarde
1,000
0,725
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. Uses Harmonic Mean Sample Size = 33,495.
Praktische opdracht 1: zwakke structurering van het leren onderzoek doen
n

Subset for alpha = 0,05

Conditie
1
2
3
Combinatieconditie
16 1,6642
Controle conditie
38 1,9539 1,9539
Dir.instr. conditie
44
2,2231 2,2231
Onderst.instr. conditie 49
2,3032
p-waarde
0,108
0,154
0,925
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. Uses Harmonic Mean Sample Size = 30,314.
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Tabellen 2.2. Vervolg. Uitkomsten paarsgewijze contrastanalyses met behulp van de Scheffé-toets (post-hoc
procedure bij univariate variantie-analyses).
Praktische opdracht 2: instructie met betrekking tot de samenwerking
n

Subset for alpha = 0,05

Conditie
1
2
Controle conditie
44 1,7967
Dir.instr. conditie
60 1,9455
1,9455
Onderst.instr. conditie
60
2,1193
p-waarde
0,317
0,210
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. Uses Harmonic Mean Sample Size = 53,514.
Praktische opdracht 2: instructie vooraf met betrekking tot het leren onderzoek doen
n
Subset for alpha = 0,05
Conditie
1
Controle conditie
44 2,2189
Dir.instr. conditie
60 2,3917
Onderst.instr. conditie
62 2,5027
p-waarde
0,079
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. Uses Harmonic Mean Sample Size = 54,032.
Praktische opdracht 2: sterke structurering van het leren onderzoek doen
n

Subset for alpha = 0,05

Conditie
1
2
Controle conditie
44 1,6932
Dir.instr. conditie
60
2,0722
Onderst.instr. conditie
62
2,1435
p-waarde
1,000
0,837
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. Uses Harmonic Mean Sample Size = 54,032.
Praktische opdracht 2: zwakke structurering van het leren onderzoek doen
n

Subset for alpha = 0,05

Conditie
1
2
Controle conditie
44 1,8744
Dir.instr. conditie
58 2,0387
2,0387
Onderst.instr. conditie
61
2,2077
p-waarde
0,308
0,288
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. Uses Harmonic Mean Sample Size = 53,227.
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Tabel 5.2.3. Verschil tussen eerste en tweede praktische opdracht op begeleidingsgedrag van de docent, getoetst met T-toetsen voor paarsgewijze eenheden.
Eerste praktische opdracht sterke structurering van het leren
onderzoek doen vs tweede praktische opdracht.
Eerste praktische opdracht zwakke structurering van het leren
onderzoek doen vs tweede praktische opdracht.
Eerste praktische opdracht instructie m.b.t. de samenwerking
vs tweede praktische opdracht.
Eerste praktische opdracht aantal minuten begeleiding docent
per groepje bij het ontwerpen van onderzoek vs tweede praktische opdracht.
Eerste praktische opdracht kwaliteit praktisch onderzoek vs
tweede praktische opdracht.
Eerste praktische opdracht instructie vooraf m.b.t. het leren
onderzoek doen vs
tweede praktische opdracht.
Eerste praktische opdracht kwaliteit samenwerking vs tweede
praktische opdracht
*=significant bij p<.05

m
0,138

sd
0,700

df
99

T
1,971

p
0,052

0,068

0,675

87

0,951

0,344

0,149

0,543

90

2,621

0,010*

1,803

15,003

79

1,075

0,286

-0,238

0,479

80

-4,464

0,000*

0,256

0,689

100 3,741

0,000*

0,005

0,438

58

0,933

0,084

Tabel 5.2.4. Verschillen tussen de condities op verandering in het begeleidingsgedrag van de docent van de
eerste en tweede praktische opdracht, getoetst met univariate variantie-analyses.
Verschil
po1/po2 zwakke structurering
van het leren
onderzoek doen
Verschil
po1/po2 sterke
structurering
van het leren
onderzoek doen
Verschil
po1/po2 instructie samenwerking

Controle conditie
Dir.instr. conditie
Onderst.instr. conditie
Combinatieconditie
Totaal
Controle conditie
Dir.instr. conditie
Onderst.instr. conditie
Combinatieconditie
Totaal
Controle conditie
Dir.instr. conditie
Onderst.instr. conditie
Combinatieconditie
Totaal
Verschil
Controle conditie
po1/po2 kwali- Dir.instr. conditie
teit praktische
Onderst.instr. conditie
opdracht
Combinatieconditie
Totaal
Verschil
Controle conditie
po1/po2 inDir.instr. conditie
structie onder- Onderst.instr. conditie
zoeksCombinatieconditie
proces vooraf
Totaal
*=significant bij p<0,05

n
25
26
30
7
88
26
28
37
9
100
25
26
32
8
91
21
17
32
11
81
26
29
38
8
101

m
-0,030
0,283
0,039
-0,251
0,068
0,214
0,313
0,091
-0,432
0,138
-0,014
0,333
0,128
0,145
0,149
-0,258
-0,361
-0,268
0,0794
-0,238
0,018
0,283
0,444
0,160
0,256
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sd
0,811
0,560
0,575
0,845
0,675
0,664
0,692
0,648
0,828
0,700
0,650
0,434
0,516
0,520
0,543
0,568
0,632
0,324
0,299
0,479
0,684
0,606
0,733
0,556
0,689

Between
Groups
Within
Groups
Totaal
Between
Groups
Within
Groups
Totaal
Between
Groups
Within
Groups
Totaal
Between
Groups
Within
Groups
Totaal
Between
Groups
Within
Groups
Totaal

df
3

F
1,623

p
0,190

2,880

0,040*

1,797

0,154

2,119

0,105

2,488

0,065

84
87
3
96
99
3
87
90
3
77
80
3
97
100
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Tabel 5.2.5. Uitkomsten paarsgewijze contrastanalyses met behulp van de Scheffé-toets (vermeld voor zover
zich significante verschillen tussen de condities voordeden).
Verschil tussen eerste en tweede praktische opdracht qua sterke structurering van het leren onderzoek doen
n

Subset for alpha =0,05

Conditie
1
2
Combinatieconditie
9 -0,4315
Onderst.instr. conditie
37 9,099E-02 9,099E-02
Controle conditie
26
0,2135
Dir.instr. conditie
28
0,3131
p-waarde
0,144
0,801
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. Uses Harmonic Mean Sample Size = 18,840.

335

Bijlage hoofdstuk 5

2. Verantwoording selectieprocedure variabelen ten behoeve van multilevel analyses
Inleiding
Om de multilevel analyses uit te kunnen voeren moet een voorselectie gemaakt worden uit alle in kaart gebrachte predictoren. Dit is noodzakelijk omdat het aantal onderzoekseenheden gering is en het onderzoeksmodel naar verhouding teveel predictoren bevat. Als selectiecriterium is de relatieve samenhang gekozen tussen
de verschillende predictoren en de criteriumvariabelen (de beheersing van onderzoeksvaardigheden). Daartoe
zijn regressie-analyses uitgevoerd op vier verschillende criteriumvariabelen: de score op de natoets (stap 1
respectievelijk stap 2) in de eerste praktische opdracht en in de tweede praktische opdracht. Alleen predictoren
die een significante regressiecoëfficiënt bleken te hebben op één van de criteriumvariabelen zijn meegenomen
in de multilevel analyses.
Vanwege het grote aantal konden niet alle predictoren tegelijk in één regressie-analyse worden meegenomen.
Daarom zijn vier sets van 10 predictoren samengesteld. In totaal zijn 16 regressie-analyses uitgevoerd. Het
geldige aantal onderzoekseenheden per analyse lag tussen de 30 en de 52. (Eén van de vier sets bevat 13 predictoren, maar het aantal onderzoekseenheden is daar ook navenant hoger: tussen de 46 en de 70 cases.)
Iedere set bestaat deels uit verschillende predictoren en deels uit dezelfde. De volgende predictoren keren in
iedere analyse terug:
1. begeleiding van de samenwerking;
2. instructie m.b.t. het leren onderzoek doen voorafgaand aan de taakuitvoering;
3. sterke structurering van het leren onderzoek doen;
4. zwakke structurering van het leren onderzoek doen;
5. voortoetsscore.
Gezien het belang van deze variabelen voor het toetsen van de onderzoekshypotheses staat niet ter discussie of
deze geselecteerd moeten worden op basis van de uitkomst van de regressie-analyses. Ze zijn evenwel in de
regressie-analyses meegenomen om de vergelijkbaarheid van de uitkomsten te vergroten: het houdt de selectie
van het aantal geldige cases stabiel en zorgt voor een vergelijkbare mate van collineariteit – voor zover aanwezig.
Hieronder worden de uitkomsten van de regressie-analyses besproken. Voordat daaruit een definitieve selectie
van predictoren kan worden afgeleid, wordt eerst nog ingegaan op de mogelijk beperkte waarde van deze
regressie-analyses (in het licht van het beperkte aantal geldige onderzoekseenheden en onderlinge samenhang
tussen de predictoren).
Resultaten regressie-analyse
De uitkomsten van de 16 regressie-analyses staan compact samengevat in Tabel 5.1. Alleen de p-waarden per
predictor zijn vermeld, omdat het voor het doel van deze analyses niet nodig was om andere statististische
gegevens te vermelden (zoals bijvoorbeeld regressie-coëfficiënten). Eerst worden de resultaten beschreven
met betrekking tot stap 1 (formuleren van hoofd- en deelvragen) en daarna met betrekking tot stap 2 (het maken van een onderzoeksplan).

336

Bijlage hoofdstuk 5
Tabel 5.1. Overzicht van predictoren en regressie-coëfficiënten.
Naam predictor
1e set
predictoren

Ordelijk verloop lessen
Mening over beschikbare tijd voor p.o.
Kwaliteit p.o. totaal
Ervaring met lezen en uitleg over het ontwerpen van onderzoek (bij p.o.1: voorafgaand aan de p.o’s; bij p.o.2: tussen de twee
p.o’s in)
Aantal minuten begeleiding docent per
groepje bij het ontwerpen van onderzoek
2e set Door docent gestelde randvoorwaarden voor
begeleiding (bij p.o.1 gemeten met 1 item:
predicto- eerst aangeven wat het probleem is)
ren
Stimuleren eerst individueel voor te bereiden
Ervaring met samenwerking voorafgaand
aan 1e p.o.
Beheersing kwaliteitscriteria voorafgaand
aan 2e p.o.
Stimuleren actieve participatie leerlingen
door de docent bij introles
Tijd besteed aan het ontwerpen van onderzoek
3e set Signatuur school
preErvaring docent met lesgeven (aantal jaren)
dicto- Inbedding p.o. in schoolexamen (ja of nee)
ren
Periode van afname p.o. (in jaargetijden)
Spreiding van studielast p.o. (in maanden)
Aantal buitenlandse ouders
Geslacht
Geboortejaar
4e set Kennis en ervaring met onderwerp po
preHouding t.a.v. moeilijkheid p.o’s in het
dicto- algemeen
ren
Neiging tot het geven van sociaal wenselijke
antwoorden
Aantal leerlingen in groepje p.o.1/ p.o.2
Blijven zitten in begin jaar p.o.1/ p.o.2
Inzet tijdens maken onderzoekstoets bij
p.o.2
Begrijpelijkheid onderzoekstoets p.o.2
*=significant bij p<0,05.

Wel/niet geselecteerd
P.o.1 P.o.2
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja

P.o.1: pwaarde
Stap 1 Stap 2
0,028* 0,354
0,335 0,459
0,214 0,284
0,874 0,961

P.o.2: pwaarde
Stap 1 Stap 2
0,780 0,095
0,986 0,374
0,665 0,492
0,613 0,030*

Ja*

Ja*

0,347

0,418

0,377

0,896

Ja

Ja

0,111

0,896

0,444

0,019*

Ja
Nee

Ja

0,520
0,233

0,893
0,543

0,991

0,048*

0,724

0,636

Nee
Nee

Nee

0,681

0,653

0,227

0,244

Ja*

Ja*

0,843

0,609

0,532

0,557

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee

0,389
0,917
0,461
0,916
0,839
0,042*
0,879
0,153
0,783
0,096

0,782
0,836
0,641
0,585
0,370
0,765
0,696
0,171
0,841
0,596

0,097
0,547
0,285
0,321
0,518
0,335
0,706
0,714

0,293
0,475
0,335
0,976
0,156
0,207
0,412
0,885

0,743

0,599

0,987
0,243

0,225
0,633

Nee
Nee
Nee

Nee
Nee
Ja
Nee

0,853 0,636
0,029* 5
0,080 0,247
0,852

0,256

Opmerking bij 3e kolom Tabel 5.1:
Ja = Meegenomen in zowel analyses met de toetsscore als met de docentbeoordeling als criteriumvariabele.
Ja* = Enkel meegenomen in analyses met de docentbeoordeling als criteriumvariabele. (Zie toelichting bij
conclusies aan einde paragraaf.)
5

Deze predictor viel uit in de regressie-analyse omdat deze een constante waarde had: er waren bij de tweede
praktische opdracht geen leerlingen die toetsstap 2 maakten en het jaar voor de 2e keer deden.
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Ten aanzien van stap 1 is de belangrijkste bevinding dat er geen overall significante relatie is tussen de predictoren en de natoetsscore, niet bij de eerste praktische opdracht en niet bij de tweede (bij p<0,05). De enige
uitzondering daarop is de 3e set van predictoren bij de eerste praktische opdracht stap 1 (p=0,027). Ondanks
dat er in 6 van de 8 gevallen geen sprake is van een overall significante relatie, is toch gekeken naar de significantie van de afzonderlijke coëfficiënten van de predictoren. Vergelijking van de afzonderlijke coëfficiënten
maakt duidelijk dat bèta’s van de meeste predictoren noch significant zijn bij de eerste, noch bij de tweede
praktische opdracht. De volgende drie predictoren vormen hier een uitzondering op:
1. het aantal ouders van buitenlandse afkomst (significant bij de eerste praktische opdracht: p=0,042);
2. ordelijk verloop van de lessen (significant bij de eerste praktische opdracht: 0,028) (géén overall significantie);
3. blijven zitten vorig schooljaar (significant bij de tweede praktische opdracht: 0,029) (géén overall
significantie).
Bij stap 2 geven de regressie-analyses een wat ander beeld. Bij de eerste praktische opdracht is nergens sprake
van een overall significant effect, net zoals bij stap 1, maar bij de tweede praktische opdracht is bij twee van
de vier sets juist wel sprake van een overall significant effect (bij p<0,05). De p-waarden van alle vier de sets
zijn achtereenvolgens: 0,600; 0,024; 0,237; 0,014. Een nadere beschouwing van de afzonderlijke bèta’s maakt
duidelijk dat bij de eerste praktische opdracht geen enkele predictor significant bijdraagt aan het leerresultaat
van de leerlingen. Bij de tweede praktische opdracht daarentegen hadden meerdere predictoren een significante bèta. In de regressie-analyses waarin deze predictoren significant bleken was ook sprake van een overall
significant effect.
4. stimuleren eerst individueel voor te bereiden (p=0,048);
5. docent stelt randvoorwaarden voor ontvangen van begeleiding (p=0,019);
6. ervaring leerlingen met lezen en uitleg over het ontwerpen van onderzoek (p=0,030) (géén overall
significantie).
Geldigheid van uitkomsten regressie-analyse
Eerder werd al aangegeven dat een relativerende noot bij de uitkomsten van de regressie-analyses op z’n
plaats is. In de eerste plaats vanwege de mogelijke samenhang tussen de predictoren onderling. In de tweede
plaats vanwege de scheve verhouding tussen het aantal predictoren en het beperkte geldige aantal onderzoekseenheden. Nagegaan zal worden in hoeverre deze omstandigheden de zeggingskracht van de uitkomsten beperken. Mocht die zeggingskracht gering blijken dan doet dat afbreuk aan de wijze waarop de variabelen
geselecteerd zijn.
1. De samenhang tussen de predictoren onderling: is er sprake van collineariteit?
In de methodologische literatuur wordt het probleem van collineariteit beschreven. Dit doet zich voor als in
een analyse de predictoren onderling sterk samenhangen. Sterke onderlinge samenhang maakt een regressievergelijking instabiel: de waarden van de regressie-coëfficiënten in de vergelijking zijn dan erg afhankelijk
van de precieze combinatie van variabelen en onderzoekseenheden. Enkele onderzoekseenheden meer of
minder kunnen de regressie- coëfficiënten sterk beïnvloeden. Om de stabiliteit van de uitkomsten van de regressie-analyses in dit onderzoek te onderzoeken, is nagegaan of zich hier het probleem van collineariteit
voordoet. In de methodische literatuur wordt niet vaak expliciet een absolute grens genoemd voor de mate van
toegestane samenhang tussen predictoren. Veelal wordt een correlatie van 0,80 en hoger ‘hoog’ en een correlatie van 0,50 ‘aanzienlijk’ genoemd (zie bijvoorbeeld: Hox, 1995). Als er wel een expliciete grens wordt gesteld dan ligt deze hoog: De Vocht en Keus (1993) leggen de grens bij r=0,90. Stevens (1996) stelt een vergelijkbare grens door te stellen dat de Variance Inflation Factor (VIF) nooit groter mag zijn dan 10.
Nagegaan is of de samenhang tussen de predictoren in deze studie in de buurt van de r=0,90 zit. Om praktische redenen zijn alleen de correlatiecoëfficiënten vergeleken van de vaste leeromgevingspredictoren die in
iedere regressie-analyse terugkwamen: de predictoren die het begeleidingsgedrag meten. Bij het uitvoeren van
alle 16 eerder genoemde regressie-analyses is een correlatie-matrix berekend. Met het blote oog is bij al deze
analyses nagegaan of de samenhang tussen de predictoren boven de absolute grens van r=0,90 is uitgekomen.
Dit bleek nergens het geval. De correlatiecoëfficiënt was vrijwel nooit hoger dan 0,70. Bij de eerste praktische
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opdracht liggen de correlaties tussen de 0,30 en de 0,60, bij de tweede praktische opdracht tussen de 0,20 en
de 0,70.
Twee predictoren steken er duidelijk bovenuit wat betreft de onderlinge samenhang: ‘sterke structurering van
het leren onderzoek doen’ en ‘zwakke structurering van het leren onderzoek doen’ correleren onderling tussen
de 0,65 en 0,85. Deze predictoren zitten zo dicht tegen de bovengrens aan dat aannemelijk is dat ze de regressievergelijkingen instabiel kunnen maken. Er is echter toch voor gekozen deze predictoren te handhaven omdat het onderscheid tussen deze twee van groot conceptueel belang is voor het onderzoek. Ondanks dat geen
van de predictoren boven de grens van r=0,90 uitkomen, zou zich toch enige mate van collineariteit kunnen
hebben voorgedaan. Daarom moet bij de interpretatie van de uitkomsten van de regressie-analyses zorgvuldigheid in acht worden genomen.
2. De verhouding tussen het aantal predictoren en het aantal onderzoekseenheden.
Voor een betrouwbare regressievergelijking bij regressie-analyse moet bij 10 predictoren het aantal onderzoekseenheden minimaal 35 zijn (afgeleid uit: Stevens, 1996)6. Aangezien in de regressie-analyses het aantal
onderzoekseenheden lag tussen de 30 en de 70 is er sprake van een grenssituatie: het is mogelijk dat de gegenereerde regressievergelijkingen niet betrouwbaar zijn. Daarom is achteraf empirisch nagegaan of de uitkomsten van de regressie-analyses sterk van elkaar verschilden al naar gelang de specifieke combinatie van onderzoekseenheden. Eerst zijn de regressie-coëfficiënten vergeleken van een aantal predictoren die in iedere analyse terugkwamen. Daarna is per predictor nagegaan in hoeverre zich verschillen voordeden in de waarde van
het gemiddelde bij variatie in het aantal geldige cases.
In Tabel 5.2 worden de bèta’s vergeleken van een aantal predictoren die in iedere analyse terug kwamen (uitgesplitst naar eerste en tweede praktische opdracht en naar de twee criteriumvariabelen). De mate waarin de
bèta’s van een predictor per kolom in de tabel met elkaar overeenkomen geeft een indicatie van robuustheid
voor schommelingen in het aantal geldige onderzoekseenheden. Op het eerste gezicht lijken de overeenkomsten niet groot daar de waarden van de bèta’s enigszins verschillen. Wanneer gekeken wordt naar de significantie (hetgeen het criterium is voor selectie van predictoren) zijn de overeenkomsten groter (zie de ‘*’ in de
tabel). Slechts bij een enkele predictor is in het ene geval sprake van een significante bèta en in het andere
geval niet. Dit komt voor bij ‘zwakke structurering van het leren onderzoek doen’ in drie van de vier kolommen en bij ‘sterke structurering van het leren onderzoek doen’ bij één van de vier. Bij de overige twee predictoren is er geen verschil in significantie. Aangezien echter beide in geen van de analyses een significante bèta
hebben, valt te betwijfelen of deze mate van overeenkomst een indicatie geeft van de robuustheid van de uitkomst van de regressie-analyses. Immers, als die twee predictoren simpelweg niets met leerlingscores te maken hebben, is niet aannemelijk dat een constant patroon van non-significantie aan robuustheid kan worden
toegeschreven.
Een tweede indicatie voor de robuustheid van de uitkomsten van de regressie-analyses is verkregen door na te
gaan of de uitkomst anders zou zijn geweest als er minder ontbrekende data waren. Dit is nagegaan door met
een T-toets verdelingen te vergelijken van enkele belangrijke predictoren: een verdeling met alleen de leerlingen die geen enkele ontbrekende waarde hebben op de totale set predictoren waar de betreffende predictor
deel van uitmaakt versus een verdeling van die predictor met één of meer ontbrekende waarden op de totale
set predictoren. Als een T-toets uitwijst dat er een significant verschil zou zijn, betekent dat dat de specifieke
selectie van leerlingen in de regressie-analyse niet representatief is voor het totale aantal leerlingen. Als dat
vaak voorkomt betekent dat dat de uitkomsten van de regressie-analyses niet robuust zijn.
Deze procedure is uitgevoerd voor een beperkt aantal predictoren die representatief worden geacht voor alle
predictoren die bij de regressie-analyses betrokken waren. Uit iedere set predictoren is één wisselende predictor gekozen (zeven in totaal), twee vaste predictoren en de twee vaste criteriumvariabelen (die in iedere set
meedraaiden). In totaal zijn 40 T-toetsen uitgevoerd. Gekozen is voor een T-toets voor onafhankelijke groepen
en niet een T-toets voor individueel gekoppelde groepen, omdat niet alle onderzoekseenheden in beide verdelingen terugkomen. Die keuze heeft ten gevolge dat er conservatief getoetst wordt. Omdat een groot deel van
de cases wél afhankelijk van elkaar is ontstaan er sneller significante verschillen dan wanneer een T-toets voor
6

Deze inschatting van het benodigd aantal onderzoekseenheden is gebaseerd op waarden op de volgende
criteria, die overeenkomen met de omstandigheden in het onderzoek: inschatting van de population multiple
correlation (R) < 0,25. Overschrijdingskans (p) ≤ 0,10. Tolerance (Є) ≈ 0,20.
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individueel gekoppelde groepen was gebruikt. Veel significante verschillen zijn een teken van instabiliteit van
de regressievergelijkingen.
Tabel 5.2. p-waarden van regressiecoëfficiënten per set van predictoren per onderzoeksstap en per praktische
opdracht.
Set van
predictoren

Belangrijkste leeromgevingpredictoren

Introles: instructie m.b.t. leren onderzoek doen
Sterke structurering leren onderzoek doen
Zwakke structurering leren onderzoek doen
Instructie m.b.t. de samenwerking
Introles: instructie m.b.t. leren onderzoek doen
2
Sterke structurering leren onderzoek doen
Zwakke structurering leren onderzoek doen
Instructie m.b.t. de samenwerking
Introles: instructie m.b.t. leren onderzoek doen
3
Sterke structurering leren onderzoek doen
Zwakke structurering leren onderzoek doen
Instructie m.b.t. de samenwerking
Introles: instructie m.b.t. leren onderzoek doen
4
Sterke structurering leren onderzoek doen
Zwakke structurering leren onderzoek doen
Instructie m.b.t. de samenwerking
*=significant bij p<0,05
1
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1e p.o.
Stap 1

2e p.o.

1e p.o. 2e p.o.
Stap 2

0,59
0,03*
0,02*
0,96
0,66
0,35
0,09*
0,99
0,57
0,08*
0,04*
0,88
0,63
0,04*
0,02*
0,73

0,74
0,07
0,03*
0,22
0,56
0,69
0,24
0,57
0,84
0,17
0,11
0,78
0,71
0,18
0,07*
0,06

0,11
0,45
0,80
0,39
0,37
0,99
0,84
0,77
0,49
0,76
0,80
0,78
0,12
0,15
0,11
0,11

0,74
0,89
0,09*
0,89
0,76
0,25
0,03*
0,32
0,46
0,57
0,28
0,74
0,29
0,24
0,44
0,11
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Tabel 5.3. Uitkomsten T-toetsen voor onafhankelijke groepen: leerlingen die geen enkele ontbrekende waarde
hebben op de totale set predictoren versus leerlingen met één of meer ontbrekende waarden op de totale set
predictoren.
‘Wisselende’ steekproef
uit te selecteren predictoren
4 significante verschillen:
Aantal
significan- -Kwaliteit p.o.1 totaal
te verschil- -Aantal buitenlandse ouders
(bij p.o.1 en p.o.2)
len (bij
-Houding p.o’s algemeen
p<0,05)
(bij p.o.1)

‘Vaste’ leeromgevingspredictoren

‘Vaste’ criterium varia- Tobelen
taal

3 significante verschillen:
-Kwaliteit van de samenwerking (bij 3 van de 8
analyses)

4 niet significante verschillen:
-Ervaring met samenwerking (bij p.o.1)
-Kwaliteit p.o.2 totaal
-Beheersing kwaliteitscriteria voorafgaand aan p.o.2
-Inzet bij maken onderzoekstoets (bij p.o.2)

13 niet significante verschillen:
-Kwaliteit van de samenwerking (bij 5 van de 8
analyses)
-Sterke structurering leren
onderzoek doen (bij alle 8
analyses)

2 significante verschillen: 9
-Natoets hoofd- en deelvragen p.o.1 (bij 1 van de
4 T-toetsen)
-Natoets onderzoeksplan
p.o.2 (bij 1 van de 4 Ttoetsen)
31
14 niet significante verschillen:
-Natoets hoofd- en deelvragen p.o.1 (bij 3 van de
4 T-toetsen)
-Natoets onderzoeksplan
p.o.1
-Natoets hoofd- en deelvragen p.o.2
-Natoets onderzoeksplan
p.o.2 (bij 3 van de 4 Ttoetsen)

Aantal niet
significante verschillen (bij
p<0,05)

In Tabel 5.3 staan de uitkomsten van de T-toetsen samengevat (als overschrijdingskans is gekozen voor
α=0,05). In de rechterkolom is te zien dat het totaal aantal T-toetsen met significante verschillen beperkt is tot
negen van de veertig. Dat betekent dat er slechts in één op de vijf gevallen sprake is van een significant verschil. De overall conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat in de meeste gevallen de regressie-analyses
gebaseerd zijn op een representatieve selectie uit het totale aantal onderzoekseenheden.
Nadere inspectie van de resultaten leidt tot de volgende aanvullende conclusies. Ten eerste blijken de gemiddelden van de ‘vaste’ predictoren en criteriumvariabelen behoorlijk stabiel in waarde bij wisselende selecties
van onderzoekseenheden. Alleen de predictor ‘kwaliteit van de samenwerking’ vormt hierop duidelijk een
uitzondering (de bovenste rij en middelste kolom in Tabel 5.3). Ten tweede: van de predictoren die wel of niet
geselecteerd kunnen worden (de linkerkolom in Tabel 5.3) verschillen de gemiddelden in drie van de zeven
gevallen significant van elkaar. Ten opzichte van de ‘vaste’ predictoren is dat aanzienlijk meer. Als deze zeven predictoren als representatief beschouwd mogen worden beschouwd voor alle predictoren die wel of niet
geselecteerd kunnen worden, kan dat erop duiden dat er een foutenmarge zit in de variabelenselectieprocedure
op basis van de regressie-analyses. Het zou dan immers kunnen dat bij een andere combinatie van predictoren
(met minder ontbrekende waarden) de waarde van de regressiecoëfficiënten van de predictoren in de regressieanalyses anders was geweest, waardoor deze onterecht niet geselecteerd zijn voor de multilevel analyses.
Conclusie: welke variabelen te selecteren?
Vanwege het grote aantal in kaart gebrachte predictoren in het onderzoek moest een selectie worden gemaakt
van predictoren die in de multilevel analyses meegenomen konden worden. De variabelen die centraal staan in
de probleemstelling maken zonder meer deel uit van de selectie (te weten: begeleidingsgedrag en beheersing
onderzoeksvaardigheden). Om een legitieme keuze te kunnen maken uit de overige variabelen zijn regressieanalyses uitgevoerd. De variabelen met een significante regressie-coëfficiënt maken deel uit van de selectie
om daarbij de kans groot is dat ze er iets toe zouden doen in de multilevel analyses (zie Tabel 5.2). Uit nadere
inspectie van de geldigheid van de uitkomsten van de regressie-analyses blijkt dat niet uit te sluiten is dat deze
een enigszins vertekend beeld geven. Hoewel de samenhang tussen de onderzochte predictoren beperkt is,
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blijkt variatie in het aantal onderzoekseenheden in de analyses toch te leiden tot schommelingen in gemiddelden en regressie-coëfficiënten (per predictor in verschillende analyses). Het lijkt dus enigszins problematisch
om op basis van de uitkomsten van de regressie-analyses de relevante predictoren te onderscheiden van de niet
relevante. Toch is ervoor gekozen predictoren te selecteren op basis van de regressie-analyses. Om nu de kans
te verkleinen dat een predictor ten onrechte uit de multilevel analyse wordt weggelaten, is ervoor gekozen alle
predictoren hierin mee te nemen die in één van de regressie-analyses significant zijn gebleken waarbij eveneens sprake was van een overall significant effect op de leerlingscores. Deze predictoren zijn: ‘Het aantal
ouders van buitenlandse afkomst’; ‘Stimuleren eerst individueel voor te bereiden’; ‘Stellen randvoorwaarden
voor ontvangen begeleiding’.
Om inhoudelijke redenen is er voor gekozen om aan de selectie nog een aantal andere predictoren toe te voegen. In paragraaf 5.5.1 van Hoofdstuk 5 wordt de toevoeging van deze predictoren gemotiveerd. In Figuur 5.4
van dezelfde paragraaf staan alle geselecteerde predictoren op een rij.
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Aanleiding onderzoek en vraagstelling
Onderzoeksvaardigheden nemen in de eindtermen tweede fase een belangrijke plaats in.
Het accent op onderzoeksvaardigheden in de richtlijnen voor het schoolexamen is waarschijnlijk niet van voorbijgaande aard. Verondersteld wordt dat het leren onderzoek doen
leerlingen beter voorbereidt op hun functioneren in de toekomstige samenleving en ook de
kloof met het hoger onderwijs verkleint (Stuurgroep Tweede Fase, 1994). Leren onderzoek
doen kan niet alleen als doel op zich worden gezien, het kan ook een effectief middel zijn
om leerlingen aan te zetten tot een proces van actieve constructie van vakinhoudelijke kennis (onderzoekend leren) (Haury, 1993) en om een kritische houding te ontwikkelen ten
aanzien van de waarde van uitkomsten van onderzoek (Smits, 2003).
De ontwikkeling van vaardigheden voor het ontwerpen van onderzoek is vanuit al die doelstellingen te legitimeren. Een gerichte onderzoeksvraag en een daarmee samenhangend,
uitvoerbaar onderzoeksplan vormen het fundament van een onderzoek. Zonder een goed
ontwerp kan de uitvoering van onderzoek resulteren in een onsamenhangende opsomming
van slecht onderbouwde uitkomsten. De ontwikkeling van deze ontwerpgerichte vaardigheden gaat samen met voortschrijdend inzicht in wat onderzoekbaar is. Het biedt een belangrijk deel van het interpretatiekader voor het beoordelen van ander onderzoek en van
door onderzoek verkregen kennis.
Gelijktijdig met de invoering van onderzoeksvaardigheden in het tweede fase curriculum
werden scholen gestimuleerd om pedagogisch-didactische vernieuwingen door te voeren.
In algemene termen is in dit vernieuwingsproces de verschuiving van de rol van de docent
te karakteriseren als ‘van doceren naar begeleiden’. Die verschuiving gaat niet zonder horten of stoten: veel docenten voelen zich onzeker over hoe het leerproces van leerlingen te
begeleiden. Dat probleem doet zich in het bijzonder voor bij het begeleiden van leerlingen
bij het leren onderzoek doen. Er zijn aanwijzingen dat docenten geneigd zijn heel veel of
juist heel weinig structurering te bieden. Dat betekent dat ze ofwel leerlingen het leerproces
uit handen nemen, ofwel dit geheel aan de leerlingen overlaten.
In de onderwijskundige literatuur wordt een tussenpositie op de dimensie van structurering
van het leren onderzoek doen veelal wenselijk geacht (Fradd & Lee, 1999; Roth & Roychoudhury, 1993; Tien & Stacy, 1996). Structurering van het leren onderzoek doen kan
niet alleen worden aangebracht door de docent maar ook door medeleerlingen. Als de docent gunstige voorwaarden schept voor samenwerking en leerlingen op een productieve
manier met elkaar samenwerken aan een onderzoekstaak, gaan de leerlingen zelf het proces
van leren onderzoek doen structureren. Uit de huidige theorievorming over begeleiding bij
complexe cognitieve vaardigheden is af te leiden dat de effectiviteit van de begeleiding
afhangt van de structurering van de taakinhoud door de docent (het leren onderzoek doen)
en de ondersteuning van de samenwerking tussen leerlingen daarbij. Niet duidelijk is hoe
structurering van de taakinhoud door de docent zich zou moeten verhouden tot ondersteuning van de samenwerking. Vanuit die achtergrond is de probleemstelling van dit onderzoek ontstaan. Deze luidt als volgt:
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“Welke verhouding tussen de mate van structurering van het leren onderzoek doen en de
mate van begeleiding van de samenwerking tussen leerlingen door de docent draagt het
meest bij aan de beheersing van vaardigheden voor het ontwerpen van aardrijkskundig onderzoek van vwo-leerlingen in de vernieuwde tweede fase?”
Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden wordt een aantal onderzoeksvragen beantwoord. Deze zijn ondergebracht in vier clusters, die verderop achtereenvolgens aan bod
komen:
1. de leerinhoud: het ontwerpen van aardrijkskundig onderzoek.
2. het onderwijzen van leerinhoud: componenten van begeleidingsgedrag.
3. de leerresultaten: ontwikkeling in de beheersing van vaardigheden voor het ontwerpen van aardrijkskundig onderzoek.
4. de relatie tussen componenten van begeleidingsgedrag en leerresultaten.
Opzet onderzoek
De eerste twee clusters van onderzoeksvragen zijn grotendeels aan de hand van literatuuronderzoek beantwoord. Voor de beantwoording van de vragen bij cluster 3 en 4 is een empirisch onderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek zijn 150 leerlingen uit 4-vwo en 5-vwo van
negen aardrijkskunde docenten gedurende anderhalf jaar gevolgd. In deze periode werkten
de leerlingen in groepjes van 3 à 4 aan twee praktische opdrachten. Dit waren onderzoeksopdrachten met ieder een omvang van 10 uur, uitgesmeerd over circa acht weken, waarbinnen 6 lesuren beschikbaar waren voor begeleiding.
Bij deze praktische opdrachten was het onderwerp voor het onderzoek gegeven en was enige structurering aangebracht om leerlingen te ondersteunen bij het doorlopen van de ontwerpfase en de uitvoerende fase van het onderzoek. Het onderwerp van de eerste opdracht
betrof belangentegenstellingen bij de inrichting van het Groene Hart. De tweede opdracht
ging over kansen op zelfbeschikking voor minderheidsgroepen bij territoriale conflicten in
Europa en het Midden-Oosten.
De participerende docenten waren geïnstrueerd om tijdens de uitvoering van de praktische
opdrachten op verschillende manieren leerlingen te begeleiden, variërend in de mate waarin
het leren onderzoek doen werd gestructureerd en de samenwerking werd begeleid door de
docent. Docenten in de directe instructieconditie waren geïnstrueerd om sterk structurerende
begeleiding te bieden bij het leren onderzoek doen. Docenten in de ondersteunende instructieconditie waren geïnstrueerd om zwak structurerende begeleiding te bieden bij het leren
onderzoek doen en om de samenwerking tussen leerlingen te ondersteunen. Docenten in de
combinatieconditie moesten sterk structurerende begeleiding bieden bij het leren onderzoek
doen in combinatie met ondersteuning van de samenwerking. Docenten in de controle conditie hadden geen instructie gekregen en begeleidden leerlingen naar eigen inzicht.
Voorafgaand aan en na afloop van iedere onderzoeksopdracht maakten leerlingen in de les
een zogenaamde ‘onderzoekstoets’; een semi-gestructureerde toets waarmee de beheersing
van onderzoeksvaardigheden kan worden gemeten. Met behulp van voorgestructureerde
vragenlijsten zijn de leerlingpercepties in kaart gebracht ten aanzien van het begeleidingsgedrag, de leeromgeving in brede zin en de samenwerking, en enkele individuele leerlingkenmerken.
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Aanvankelijk was het de bedoeling om de relatie tussen begeleidingsgedrag en de beheersing van onderzoeksvaardigheden te onderzoeken aan de hand van een analyse van verschillen tussen de genoemde condities waarin de docenten waren ingedeeld. Een voorwaarde
daarvoor is dat het begeleidingsgedrag tussen de condities in voldoende mate geïmplementeerd is zoals bedoeld. Uit univariate variantie-analyses met bijbehorende post-hoc testen
bleek de variantie in begeleidingsgedrag op het niveau van de onderscheiden condities te
gering te zijn. De quasi-experimentele condities waren niet goed genoeg geïmplementeerd.
Daarom is ervoor gekozen de condities los te laten en de relatie tussen begeleidingsgedrag
en de beheersing van onderzoeksvaardigheden te onderzoeken in een correlationeel ofwel
regressie-analytisch design. Dat is mogelijk omdat met behulp van vragenlijsten per subgroepje de leerlingpercepties van het begeleidingsgedrag van de docent zijn gemeten op een
vierpuntsschaal. Begeleidingsgedrag is derhalve als een kwantitatieve variabele te beschouwen. Met behulp van multilevel analyses is nagegaan in hoeverre begeleidingsgedrag
samenhangt met de beheersing van onderzoeksvaardigheden.
Het loslaten van het quasi-experimentele design heeft consequenties voor de conclusies die
uit het onderzoek getrokken kunnen worden. Het causaal interpreteren van een eventuele
samenhang tussen begeleidingsgedrag en leerprestaties wordt moeilijker. Dat betekent dat
de theoretische veronderstellingen achter het onderzoek in strikte zin niet getoetst kunnen
worden. Het is wel mogelijk om de gevonden samenhangen van exploratieve interpretaties
te voorzien. Deze zouden vervolgens in vervolgonderzoek met een experimenteel design
getoetst kunnen worden. Een andere consequentie van het loslaten van het quasiexperimentele design is dat de probleemstelling als geheel moeilijk te beantwoorden is,
omdat het problematisch is om aan de hand van een regressie-analytisch design het (mogelijke) interactie-effect te onderzoeken dat in de probleemstelling centraal staat (de optimale
verhouding tussen de structurering van het leren onderzoek doen en de begeleiding van de
samenwerking ten behoeve van de leerprestaties).
1. Leerinhoud: het ontwerpen van aardrijkskundig onderzoek
1a. Over welke vaardigheden gaat het?
In dit onderzoek worden onderzoeksvaardigheden als activiteiten gezien: activiteiten die
bestaan uit bepaalde handelingen (processen) die leiden tot bepaalde resultaten (tussenproducten en eindproducten). Onderzoeksvaardigheden worden ook gezien als complexe cognitieve vaardigheden met als belangrijke kenmerken dat de meeste van deze vaardigheden in
sterke mate domeinspecifiek zijn (Shavelson, Baxtor & Gao, 1983), en dat slechts enkele
onderzoeksvaardigheden sterk met elkaar correleren (Lock, 1989). Vanwege de domeinspecifieke aard van onderzoeksvaardigheden spitst het onderzoek zich toe op één schoolvak –
aardrijkskunde, in het bijzonder de sociale geografie. Binnen de ontwerpfase van onderzoek
doen worden twee vaardigheden onderscheiden: het formuleren van onderzoeksvragen en
het maken van een onderzoeksplan.
1b. Hoe kunnen deze vaardigheden worden gemeten?
Onderzoeksvaardigheden kunnen op verschillende manieren worden gemeten. Een keuze
moet worden gemaakt tussen het meten van de uitgevoerde onderzoekshandelingen zelf (het
proces) of het resultaat van deze handelingen (het product). Gekozen is voor een productge345
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richte benadering, onder meer om aansluiting te behouden bij de onderwijspraktijk waarin
de productgerichte eindtermen van de tweede fase als richtlijn gelden. Vervolgens moet een
keuze worden gemaakt uit toetsvormen. In dit verband is het in de literatuur gemaakte onderscheid tussen ‘hands-off’ en ‘hands-on’ toetsvormen van belang (zie o.a. Shavelson,
Baxter & Gao, 1993). Gekozen is voor een tussenvorm, om de klassieke psychometrische
voordelen van ‘papier en pen toetsen’ (o.a. standaardisatie en betrouwbaarheid) te kunnen
combineren met de eisen die aan ‘performance assessments’ worden gesteld (o.a. representativiteit en authenticiteit). Vanuit deze achtergrond is een onderzoeks-toets ontwikkeld
voor het meten van de beheersing van vaardigheden voor het ontwerpen van aardrijkskundig onderzoek, geïnspireerd op een door Citogroep ontwikkelde prototype toets (Groen,
Kerkhof, Smeets & De Roo, 1996).
De kwaliteit van de ontwikkelde onderzoekstoets is onderzocht aan de hand van beoordelingen van experts, percepties van de in het onderzoek participerende docenten en leerlingen, en leerlingscores op de onderzoekstoetsen. Uit die analyses is de conclusie te trekken
dat alleen de eerste voortoets en de follow-up onderzoekstoets (afgenomen ruim een half
jaar na afronding van de eerste praktische opdracht, en tevens voortoets van de tweede praktische opdracht) een voldoende betrouwbare en valide maat voor de beheersing van onderzoeksvaardigheden zijn. Dat komt omdat: a) bij productgerichte metingen zich een naijleffect kan voordoen, waardoor een nameting die direct na afloop heeft plaatsgevonden geen
goede indicatie geeft van het effect van de experimentele interventie; b) er empirische aanwijzingen zijn dat zich een verschil in inzet van de leerlingen bij de natoetsen heeft voorgedaan ten opzichte van de voortoetsen. Daardoor geven de natoetsscores waarschijnlijk een
vertroebeld beeld van de beheersing van onderzoeksvaardigheden en zijn ze minder geschikt als prestatiemaat.
1c. In welke mate beheersen vwo-leerlingen deze vaardigheden aan het begin van de tweede
fase?
Hoewel leerlingen bij binnenkomst in de tweede fase in verschillende schoolvakken al wel
kennis hebben gemaakt met onderzoek doen, blijkt uit analyses van de voorkennis en ervaring van de aan het onderzoek deelnemende leerlingen dat in het eerste leerjaar van de
tweede fase bij het merendeel van de leerlingen van beheersing van vaardigheden voor het
ontwerpen van onderzoek nog nauwelijks sprake is.
1d. In welke mate moeten leerlingen deze vaardigheden aan het eind van de tweede fase
beheersen?
De eindtermen van de tweede fase bij de bèta- en gammavakken impliceren dat leerlingen
in de bovenbouw van havo en vwo leren zelfstandig onderzoek te doen. Hoewel dat streven
ook geldt voor de fase van het ontwerpen van onderzoek, is het niet reëel om van leerlingen
te verwachten dat zij aan het eind van de tweede fase volledig zelfstandig een onderzoek
kunnen ontwerpen, omdat dat zelfs in de context van het hoger onderwijs veelal niet haalbaar is (verg. Oost & Markenhof, 2003). Op basis van de literatuur is niet aan te geven welke mate van zelfstandigheid in het ontwerpen van onderzoek wel bereikt zou moeten worden.
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2. Onderwijzen van leerinhoud: componenten van begeleidingsgedrag
2a. Welke componenten van begeleidingsgedrag kunnen bijdragen aan ontwikkeling in de
beheersing van vaardigheden voor het ontwerpen van onderzoek?
Er kunnen verschillende didactische benaderingen worden onderscheiden die het leren van
complexe vaardigheden bevorderen. Voor het domein van onderzoeksvaardigheden lijken
twee didactische benaderingen van belang: het directe instructiemodel voor strategisch handelen en het model van ondersteunende instructie (het ‘cognitive apprenticeship’-model)
(Collins, Brown & Newman, 1989; Duffy & Roehler, 1989; Veenman, 1992). In beide modellen wordt het belang benadrukt van het leren reguleren van het eigen leerproces door
authentieke leertaken waarin de te ontwikkelen vaardigheden een betekenisvol geheel vormen. De docent biedt daarbij niet zozeer productgerichte hulp maar procesgerichte hulp,
door leerlingen te ondersteunen bij het vinden van een aanpak om tot een (onderzoeks-)
product te komen en bij het reflecteren op die aanpak. In het eerst genoemde model wordt
nadruk gelegd op sterke structurering van het leren onderzoek doen: het geven van expliciete uitleg en het modelleren van het proces van onderzoek doen. In het tweede model wordt
het proces van leren onderzoek doen minder sterk gestructureerd: de nadruk ligt op het stimuleren van leerlingen om zelf problemen onder woorden te brengen en zelf tot een aanpak
daarvan te komen. Daarnaast wordt in het tweede model de samenwerking tussen leerlingen
ondersteund, om hen te leren productief met elkaar samen te werken en de kwaliteit van de
samenwerking tijdens de taakuitvoering te verbeteren.
Uit deze didactische benaderingen zijn twee componenten afgeleid waarop begeleidingsgedrag van de docent gradueel kan verschillen: structurering van het leren onderzoek doen en
begeleiding van de samenwerking. Beide componenten kunnen zowel aan bod komen voorafgaand aan de taakuitvoering in de vorm van plenaire instructie als tijdens de taakuitvoering in de vorm van ‘ondersteuning op maat’. De term ‘op maat’ refereert aan het differentieren in de geboden begeleiding aan afzonderlijke groepjes leerlingen.
2b. Hoe kan worden gemeten in welke mate docenten deze componenten hanteren?
In deze studie is ervoor gekozen om begeleidingsgedrag te meten aan de hand van leerlingpercepties. Het meten van leerlingpercepties van begeleidingsgedrag kan informatiever zijn
dan het meten van ‘feitelijk’ begeleidingsgedrag aan de hand van systematische gedragsobservaties, omdat leeractiviteiten gemediëerd worden door de percepties van leerlingen van
de leeromgeving (Vermunt, 1996). Het meten van gepercipieerd begeleidingsgedrag kan
plaatsvinden aan de hand van open interviews met docenten en leerlingen of aan de hand
van voorgestructureerde vragen. Gezien de grootschalige opzet van het onderzoek met ruim
150 leerlingen en de verschillen in de geboden begeleiding per leerlinggroepje en de focus
van de onderzoeksvragen op specifieke componenten van begeleidingsgedrag, is gekozen
voor het werken met voorgestructureerde schriftelijke vragen.
Uit analyse van de verzamelde gegevens met de vragenlijsten bleek dat vrijwel alle componenten van begeleidingsgedrag betrouwbaar te meten zijn. Bovendien bleek ook de mate
van samenhang in percepties tussen leerlingen in hetzelfde groepje gemiddeld genomen
acceptabel (zie beantwoording tweede cluster van onderzoeksvragen). De enige component
van begeleidingsgedrag die mogelijk niet betrouwbaar is, is de mate van productgerichte
begeleiding. Deze component is gemeten aan de hand van één item over oplossingsgerichte
ondersteuning tijdens de taakuitvoering. Andere vormen van productgerichte begeleiding
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(zoals instructie over kwaliteitseisen voor goed onderzoek of productgerichte feed-back na
een tussentijdse beoordeling) worden helemaal niet gedekt met de vragenlijst. Ook een ander aspect van de kwaliteit van de begeleiding kan in het uitgevoerde onderzoek niet goed
beoordeeld worden: de aansluiting van de structurering van het leren onderzoek doen op het
niveau van de leerlingen en de specifieke onderzoeksproblemen waar zij tegenaan lopen.
2c. In welke mate hanteren docenten deze componenten in de begeleiding bij
onderzoeksopdrachten?
Op basis van het uitgevoerde literatuuronderzoek is niet te zeggen hoe aardrijkskunde docenten in de tweede fase in Nederland te typeren zijn op de componenten ‘structurering van
het leren onderzoek doen’ en ‘begeleiding van de samenwerking’ als zij leerlingen begeleiden bij onderzoeksopdrachten. Voorafgaand aan het empirisch onderzoek bestond wel het
vermoeden dat docenten meer geneigd zijn productgerichte instructie te geven (gericht op
het product van onderzoek) dan procesgerichte instructie (gericht op het leren onderzoek
doen of de samenwerking). Dit vermoeden is niet te verifiëren aan de hand van het empirisch onderzoek, omdat de meeste van de daarin participerende docenten ondersteuning
hebben gekregen bij het toepassen van de genoemde componenten.
3. Leerresultaten
Samenvatting resultaten empirisch onderzoek
Om na te gaan of in het onderzoek sprake was van een toename in de beheersing van onderzoeksvaardigheden zijn de prestaties op de vier opeenvolgende onderzoekstoetsen paarsgewijs vergeleken. Uit verschilanalyses blijkt dat de toename in de mate van beheersing van
onderzoeksvaardigheden gering is. Over alle meetmomenten heen is zelfs geheel geen sprake van een toename in de beheersing van onderzoeksvaardigheden. Ook zijn geen significante verschillen gevonden tussen de voortoetsen en de natoetsen behorend bij dezelfde
praktische opdracht (met uitzondering van het verschil in scores op onderzoeksvragen formuleren bij de eerste voor- en nameting bij p<0,10). De enige betekenisvolle significante
verschillen doen zich voor bij het derde meetmoment van de onderzoekstoets ten opzichte
van de daaraan voorafgaande meetmomenten. Dit derde meetmoment heeft in het onderzoek
zowel de functie van voortoets voor de tweede praktische opdracht als van een follow-up
meting na de eerste praktische opdracht. De grootte van de toename in scores ligt in deze
gevallen echter slechts in de orde van grootte van 0,1 punt op een 3-puntsschaal. Bij stap 1
(onderzoeksvragen formuleren) was alleen het verschil met toets 1 significant als een significantiedrempel van p<0,10 werd gehanteerd. De scores op stap 2 (onderzoeksplan maken)
verschillen bij p<0,05 ten opzichte van beide voorafgaande meetmomenten.
Interpretatie resultaten empirisch onderzoek
Het geringe aantal significante verschillen in leerlingscores tussen de meetmomenten heeft
te maken met een combinatie van factoren. Ten eerste is het mogelijk dat zich bij beginners
zoals tweede fase leerlingen slechts in beperkte mate transfer voordoet. De afwezigheid van
een toename in scores op de onderzoekstoetsen kan opgevat worden als een indicatie dat het
in het beginstadium van de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden moeilijk is om deze
vaardigheden in verschillende geografische subdomeinen toe te passen. Ten tweede is de
validiteit van de natoetsen mogelijk beperkt, zoals bij vraag 1b al werd aangegeven. Dat zou
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betekenen dat alleen uit een vergelijking van scores tussen de voortoetsen van de praktische
opdrachten conclusies kunnen worden getrokken over toename of afname in de beheersing
van onderzoeksvaardigheden. Uitgaande van deze redenering biedt het gevonden verschil
tussen de eerste voortoets en de tweede voortoets (tevens follow-up toets) enige aanknopingspunten voor verdere analyses naar de samenhang met leeromgevingsindicatoren zoals
het begeleidingsgedrag van de docent. Dat ondanks de transferbarrière tussen deze meetmomenten sprake is van een significant en positief verschil in beheersing van onderzoeksvaardigheden, maakt het extra aannemelijk dat hier sprake is van leerwinst.
4. Relatie tussen componenten van begeleidingsgedrag en leerresultaten
Voordat een gericht antwoord wordt gegeven op de drie onderzoeksvragen die bij het vierde
cluster behoren wordt eerst een beeld geschetst van de gevonden relaties tussen de beheersing van onderzoeksvaardigheden en begeleidingsgedrag.
Samenvatting resultaten empirisch onderzoek
Met behulp van multilevel analyses is nagegaan in welke mate begeleidingsgedrag samenhangt met leerprestaties. Er worden twee typen leerprestaties onderscheiden: de beheersing
van vaardigheden voor het ontwerpen van aardrijkskundig onderzoek en de kwaliteit van de
samenwerking per groepje leerlingen. Samenwerking wordt als relevante leerprestatie beschouwd omdat één van de theoretische veronderstellingen is dat als de docent kwalitatief
goede samenwerking tussen leerlingen stimuleert, dit kan bijdragen aan de beheersing van
onderzoeksvaardigheden. Behalve de componenten van begeleidingsgedrag zijn ook een
aantal contextvariabelen als predictor meegenomen in de multilevel analyses. Deze contextvariabelen vormen een inhoudelijk en empirisch gefundeerde selectie uit de totale pool van
contextvariabelen die in kaart zijn gebracht.
Alleen die uitkomsten van de multilevel analyses worden vermeld voor zover het betekenisvolle patronen betreft. Dat wil in de eerste plaats zeggen dat alleen predictoren genoemd
worden met een significante regressiecoëfficiënt met een grotere waarde dan 0,15 of -0,15
bij p<0,05 die getoetst zijn in een model met een significant betere 'fit' dan een leeg model
zonder predictoren. In de tweede plaats worden alleen patronen genoemd die robuust zijn.
Met robuust wordt bedoeld dat een predictor enkel betekenisvol significant samenhangt met
de follow-up toetsscore, en niet (ook) met de voortoetsscore als criteriumvariabele.
Indien als zodanig gedefinieerd dan zijn drie betekenisvolle patronen te identificeren:
- begeleiding van de samenwerking hangt samen met de kwaliteit van de samenwerking bij de tweede praktische opdracht;
- het geven van productgerichte begeleiding hangt in negatieve zin licht samen met de
scores op stap 2 (het maken van een onderzoeksplan);
- ervaring van leerlingen met het ontwerpen van onderzoek opgedaan tussen de twee
praktische opdrachten in (de tussentijds opgedane voorkennis) hangt licht negatief
samen met de kwaliteit van de samenwerking bij de tweede praktische opdracht.
Wanneer specifiek wordt gekeken naar de patronen die betrekking hebben op de relatie
tussen begeleidingsgedrag en leerprestaties, dan kan het volgende samenvattende antwoord
op de drie onderzoeksvragen bij cluster 4 worden gegeven.
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Samenvattende conclusie ten aanzien van vraag bij cluster 4
De probleemstelling spitst zich toe op de vraag wat het effect is van de onderlinge verhouding tussen de mate van structurering van het leren onderzoek doen en de mate van begeleiding van de samenwerking op de toename in de beheersing van onderzoeksvaardigheden.
Zoals eerder aangegeven is het problematisch om deze probleemstelling te beantwoorden.
Ten eerste omdat de quasi-experimentele condities in het onderzoek niet goed genoeg geimplementeerd zijn, waardoor het leggen van causale relaties moeilijker is geworden. Ten
tweede omdat het moeilijk is om met het gebruikte regressie-analytische design de optimale
verhouding tussen de twee begeleidingscomponenten te bepalen. Hoewel de antwoorden op
het vierde cluster van onderzoeksvragen en hypotheses er op duiden dat er geen verband is
tussen de toename in de beheersing van onderzoeksvaardigheden en de mate waarin procesgerichte instructie wordt gegeven door docenten, is niet uit te sluiten dat een effect van de
ene begeleidingscomponent teniet wordt gedaan door een tegengesteld effect van de andere
(een interactie-effect).
Ondanks het feit dat de probleemstelling als geheel niet te beantwoorden is, kan wel op
basis van de onderzoeksvragen en hypotheses in exploratieve zin een uitspraak worden gedaan over de samenhang van de componenten van begeleidingsgedrag afzonderlijk met
leerprestaties in brede zin. Twee componenten van begeleidingsgedrag blijken samen te
hangen met verschillende typen leerprestaties. Ten eerste hangt het geven van productgerichte begeleiding licht negatief samen met de toename in de beheersing van onderzoeksvaardigheden. Dat kan betekenen dat het ter bevordering van de beheersing van onderzoeksvaardigheden van belang is dat de docent géén productgerichte begeleiding biedt (in
de vorm van het aanreiken van kant en klare ontwerpen als leerlingen tussentijds om hulp
vragen). Ten tweede hangt het begeleiden van samenwerking in enige mate samen met interactie tussen leerlingen die bevorderlijk geacht wordt voor het leren ontwerpen van onderzoek. Dit blijkt uit twee verschillende analyses. Bij de tweede praktische opdracht blijken
leerlingen beter met elkaar samen te weken naarmate de docent meer de samenwerking
tussen leerlingen begeleidt. Uit kleinschalig observationeel onderzoek dat is uitgevoerd bij
de eerste praktische opdracht blijkt dat leerlinggroepjes van docenten die meer de samenwerking begeleiden, tot een grotere variatie in metacognitieve leeractiviteiten komen en
deze leeractiviteiten meer op onderzoek doen richten dan op vakinhoud in vergelijking met
andere leerlinggroepjes. Beide bevindingen omtrent leerlinginteractie voeden de veronderstelling dat in een krachtige leeromgeving (waarin de taakomschrijving en de bijbehorende
materialen uitnodigen tot samenwerking) instructie voorafgaand aan de taakuitvoering (over
vuistregels voor goede samenwerking) en begeleiding van samenwerking tijdens de taakuitvoering bijdragen aan de kwaliteit van de samenwerking en aan de kwaliteit van de metacognitieve leeractiviteiten van leerlingen ten behoeve van het ontwerpen van onderzoek.
De relatie tussen de kwaliteit van de interactie en de beheersing van onderzoeksvaardigheden kon in deze situaties niet onderzocht worden. Ook is niet onderzocht wat het effect is
van begeleiding bij een krachtige leeromgeving over meerdere praktische opdrachten heen.
Hoewel geen directe relatie met de beheersing van onderzoeksvaardigheden is gevonden, is
het niet ondenkbaar dat begeleiding van de samenwerking op de langere termijn resulteert
in een betere beheersing van onderzoeksvaardigheden, gezien de tendensen in de resultaten.
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Discussie
In tegenstelling tot begeleiding van de samenwerking hangt in onderhavig onderzoek de
structurering van het leren onderzoek doen door de docent met geen enkel type leerprestatie
betekenisvol samen. Dat kan erop duiden dat de geboden structurering niet goed op de onderzoeksproblemen van leerlingen was afgestemd. Dit kan te maken hebben met een combinatie van factoren: een te weinig intensieve ondersteuning van docenten door de onderzoeker bij het leren begeleiden van onderzoek doen en een beperkte ervaring van docenten
met (begeleiden van) onderzoek doen.
Naast deze verklaring vanuit het implementatieperspectief is ook een theoretische verklaring mogelijk voor het verschil in significantie tussen structurering van het leren onderzoek
doen en begeleiding van de samenwerking. Die luidt dat structurering van het leren onderzoek doen minder effectief is dan begeleiding van de samenwerking omdat het eerst genoemde de interactie tussen leerlingen kan verstoren.
Op grond van de verzamelde gegevens is niet aan te geven welke interpretatie plausibeler is:
de implementatie verklaring of de theoretische verklaring. Wel is duidelijk dat een verklaring vanuit het implementatie perspectief een theoretische verklaring niet uitsluit. Immers,
de moeite die het kost om structurering van het leren onderzoek doen goed te implementeren kan gezien worden als een teken dat het concept klaarblijkelijk alleen in zeer specifieke
omstandigheden effectief is.
De genoemde resultaten zijn gebaseerd op onderzoek onder een beperkt aantal aardrijkskunde docenten met hun vwo-leerlingen. De vraag is in hoeverre deze resultaten van toepassing zijn op het domein van de probleemstelling (alle aardrijkskunde docenten in Nederland die lesgeven in de tweede fase met hun vwo-leerlingen). Qua achtergrond lijken de aan
het onderzoek deelnemende docenten nauwelijks te verschillen van andere docenten. Echter, het onderzoek is in specifieke omstandigheden uitgevoerd, waarin docenten extra ondersteuning hebben gekregen om een krachtige leeromgeving te scheppen. Alleen in het
geval docenten op een vergelijkbare manier ondersteund worden, zijn de resultaten te generaliseren naar andere docenten toe. Als deze omstandigheden vergelijkbaar zijn, is per praktische opdracht een zeer bescheiden toename in beheersing van onderzoeksvaardigheden te
verwachten. Deze toename zal bovendien niet direct aan de begeleiding van de docent zijn
toe te schrijven. Wel is een verbetering in de kwaliteit van de leerlinginteractie te verwachten, als de docenten daarbij op een adequate manier de samenwerking ondersteunen.
Redenerend vanuit die conclusie is in Hoofdstuk 6 een aantal aanbevelingen gedaan voor
onderzoek en onderwijspraktijk om een krachtigere leeromgeving te scheppen waarmee het
leren ontwerpen van onderzoek in de tweede fase kan worden bevorderd.
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Research problem
Recently the formal curriculum in upper secondary education in the Netherlands (preuniversity level) has been renewed. In most subjects inquiry skills now have a central place
in the examination requirements. Dutch policymakers assume that learning to do research
will allow students to prepare better for participation in society and for higher education
(Stuurgroep Tweede Fase, 1994). Learning to do research can be seen as an end in itself, as
a means to stimulate students to engage in a process of active content related knowledge
building (Haury, 1993) and as a means to develop a critical attitude towards outcomes of
scientific research (Smits, 2003).
Supporting the mastery of skills for designing research (which constitute the preparatory
stage of research) can be legitimized from all of the objectives mentioned above. A focused
research question together with a suitable and feasible research plan are at the basis of good
research. Without a well defined research design a inquiry project is likely to result in an
incoherent list of unfounded conclusions. The process of mastering skills to design research
goes together with a growing insight into what can or cannot be investigated. This constitutes a framework for judging other research and knowledge obtained from research.
Simultaneously with the implementation of inquiry skills in upper secondary education,
schools have been stimulated to implement pedagogical reform. In general terms the pedagogical reform can be characterized as a shift from teaching students to guiding students’
learning processes. This shift is not made easily. Many teachers feel uncertain about guiding
students’ learning processes. This problem occurs especially with regard to learning to do
research. There are empirical indications that teachers are inclined to provide very highly
structured guidance or very low structured guidance. The former implies that teachers take
over the learning process from students, the latter leaves the learning process totally to the
students.
In the literature about educational research a position in between the extremes of highly
structured guidance and low structured guidance is considered to be favorable (Fradd &
Lee, 1999; Roth & Roychoudhury, 1993; Tien & Stacy, 1996). Structuring the process of
learning to conduct research can be done through the guidance of the teacher, but it can also
be provided by fellow students who are working together on the same group assignment. If
the teacher supports the collaboration process and students collaborate in a productive manner, students can structure the process of learning to conduct research themselves. Although
little theory is available about the guidance of students learning to do research, there are
reasons to assume that the effectiveness of guidance by the teacher depends on the relation
between: a) the guidance offered to structure the process of learning to do research, and; b)
the guidance offered to support the collaboration between students. From this theoretical
background the research problem of this thesis can be derived:
“What mutual relation between the degree of structuring of learning to do research and the
degree of support of the collaboration between students by the teacher contributes the most
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to the process of mastering skills for designing research in upper secondary geography education?”
To deal with this research problem a number of research questions have to be answered.
These questions are classified in four clusters, which will be addressed in subsequent sections.
1. Learning content: designing geography research
2. Teaching the learning content: components of guidance.
3. Learning results: the process of mastering skills for designing geography research.
4. The relation between components of guidance and learning results.
Method
The clusters of research questions 1 and 2 have been answered for a large part on the basis
of a literature review. The answers to the questions of clusters 3 and 4 are based on an empirical study. For this empirical study, 150 fifteen to seventeen-year-old students in secondary education of ten geography teachers have been examined during one and a half years.
Within this period each student worked together with two or three fellow students on two
successive inquiry projects. Each inquiry project took up to ten hours spread over eight
weeks, in which six hours were available for instruction and guidance from the teacher.
For each inquiry project the topic of the research was given. The assignments were fairly
structured to support students in designing research and carrying out research. The topic of
the first inquiry project was about clashes of interest that occur as a consequence of town
and country planning in ‘het Groene Hart’ in the Netherlands. The topic of the second inquiry project was about territorial conflicts in Europe and the Middle-East, in particular the
possibilities for minority groups to gain certain rights of self-determination.
The teachers who participated in the empirical study received instructions to guide students
in different ways while they were working on the inquiry projects. Teachers in the direct
instruction condition were instructed to give highly structured guidance of the process of
learning to design research. Teachers in the scaffolded instruction condition were instructed
to give low structured guidance of the process of learning to design research. In addition,
these teachers supported the collaboration process between students as well. Teachers in the
combination condition were instructed to guide the process of learning to design research in
a highly structured manner and to support the collaboration process between students.
Teachers in the control condition received no instruction about the guidance of students.
Before and after each of the two projects, students made a so-called ‘inquiry test’. The inquiry test is a semi-structured test designed to measure the increase in mastery of skills for
designing geography research. Students also answered a written questionnaire with items
about the guidance they received from the teacher, the collaboration process and some individual background characteristics.
Initially, it was the intention to examine the relationship between guidance by the teacher
and students’ mastery of inquiry skills by means of an analysis of differences between the
conditions mentioned before. A prerequisite for such an analysis is that the teacher guidance
behavior in the conditions is implemented as intended. From univariate analyses of variance
and accompanying post-hoc procedures could be concluded that the differences in perceived
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guidance behavior were too limited to draw conclusions from analyses of differences between conditions. Therefore, the decision was made to examine the relationship between
guidance and mastery of inquiry skills by means of a correlational design, instead of a
quasi-experimental design. This shift is possible because differences in guidance by the
teacher between groups of students were measured. Thus, guidance by the teacher can be
treated as a quantitative variable. Multilevel analysis was used to examine the relationship
between guidance by the teacher and students’ mastery of inquiry skills.
Abandoning the quasi-experimental design has several consequences for the conclusions
that can be drawn. Because causal interpretation of the relationship between guidance and
mastery of inquiry skills is problematic, the theoretical assumptions cannot be accepted or
refuted. Instead of testing theoretical assumptions, the relationships which would be found
can only be interpreted in an explorative way. Another consequence of abandoning the
quasi-experimental design is that the research problem as a whole cannot be solved, because
a possible interaction effect between the degree of structuring of learning to design research
and the degree of support of the collaboration between students cannot easily be identified
with a correlational design.
1. Learning content: designing geography research
1a. Which inquiry skills can be distinguished?
In this thesis inquiry skills are defined as activities. Activities consist of certain actions
(processes) that result in certain outcomes (products). In addition, inquiry skills are considered to be complex cognitive skills. Like other complex cognitive skills, inquiry skills are to
a large extent domain specific (Shavelson, Baxtor & Gao, 1983). The correlation between
the performance on most of the inquiry skills is modest (Lock, 1989). Because of the domain specific nature of inquiry skills, this study focuses on one subject – geography, socialoriented geographical knowledge domains in particular. Two inquiry skills are distinguished
within the preparatory stage of research: formulating research questions and making a research plan.
1b. How can these skills be measured?
Inquiry skills can be measured in several ways. Both the actions themselves (processes) and
the outcomes (products) can be measured. The choice was made to measure the outcomes to
keep in line with the Dutch secondary education curriculum. On a continuum of all possible
test types, ‘hands-off’ test types can be placed on one end and ‘hands-on’ test types on the
other (Shavelson, Baxtor & Gao, 1983). The choice was made for a type of test in between
both ends, in order to be able to combine the classic psychometric advantages of ‘paper and
pencil’ tests (standardization and reliability) with the advantages of ‘performance assessments’ (representativeness and authenticity). Based on these basic assumptions, an inquiry
test was constructed measuring skills for designing geography research, inspired by a prototype test by Citogroep (Groen, Kerkhof, Smeest & De Roo, 1996).
The quality of this inquiry test was examined by means of judgments by experts, perceptions of teachers and students participating in this study, and by performance measures on
the inquiry test. From these analyses the conclusion can be drawn that only the measures on
the first pretest and the follow-up post-test are sufficiently reliable and valid. This follow-up
posttest was taken six months after the first inquiry project and also serves as a pretest for
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the second inquiry project. Probably, the measures of the post-tests taken directly after finishing the first and the second inquiry project do not give an accurate impression of the degree of mastery of inquiry skills. There are two possible explanations. First, at productrelated measures a lagged effect of the learning process may have occurred which makes it
less useful to measure the performance directly after a treatment. Secondly, there are empirical indications that students put less effort into the post-tests than into the pretests (including the follow-up test).
1c. To what extent do students master these skills at the beginning of upper secondary
education?
Despite the fact that at the beginning of upper secondary education pre-university level students already had some experience with doing research, analyses of prior knowledge and
prior experience of students participating in this study lead to the presumption that no significant process of mastering skills for designing research has occurred yet.
1d. To what extent do students have to master these skills at the end of upper secondary
education?
The final examination requirements in the curriculum of upper secondary education state
that students learn to do research independently in science subjects and social science subjects. This also applies to the preparatory stage of research. However, because even in
higher education it is not feasible to do research independently, as Oost & Markenhof
(2003) indicate, this cannot be expected from students in upper secondary education either.
No clear indication has been found in the literature about the level of mastery of skills for
designing research that could be achieved.
2. Teaching the learning content: components of guidance.
2a. Which components of guidance by the teacher can contribute to the mastery of skills for
designing geography research?
Several instructional approaches can be distinguished that can contribute to the mastery of
complex skills. Two of these approaches seem to be useful for the domain of inquiry skills:
the direct instruction model of strategic learning and the scaffolded instruction model (also
known as ‘cognitive apprenticeship model’) (Collins, Brown & Newman, 1989; Duffy &
Roehler, 1989; Veenman, 1992). Both instructional approaches acknowledge the importance of learning to regulate ones own learning process in an authentic learning context in
which the skills to be mastered form a meaningful unity. In these instructional approaches,
teaching is primarily process-oriented (instead of product-oriented). The teacher supports
students in their quest to find strategies to work towards a research product and to reflect on
those strategies.
The direct instruction model focuses on highly structured guidance of the process of learning to design research (by giving explicit instruction and modeling the process of designing
research). The scaffolded instruction model focuses on low structured guidance (to stimulate students to articulate problems, and strategies to solve them). In addition, the collaboration process between students is supported in the scaffolded instruction model, in order to
learn students to collaborate productively and to improve the collaboration process during
task performance.
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From these instructional approaches two components of guidance by the teacher can be
derived: the degree of structuring of the process of learning to design research, and the degree of support of the collaboration process. Both components of guidance can play a role
prior to task performance (class teaching) as well as during task performance (adoptive
guidance support). Adoptive guidance support means that teacher guidance is adapted to the
needs of the collaborating students.
2b. How can performance of teachers on these components of guidance be measured?
In this study the choice has been made to measure student perceptions of teacher guidance.
The measurement of student perceptions of guidance can be more informative than the
measurement of the actual teaching behavior on the basis of systematical observation, because learning activities are mediated by the student perceptions of the learning environment (Vermunt, 1996). Open questionnaires or structured questions can be used to measure
student perceptions of teacher guidance. Written structured questions (a survey) are preferred in this study, given the relatively large number of students involved in this study
(about 150), the differences in guidance in each student group, and the focus on specific
components of guidance.
Analyses of the data gathered with the survey show that the measurement of all components
of teacher guidance is reliable. Moreover, the coherence of perceptions between students in
the same group was acceptable on average. The only component that cannot be measured
reliably is product-oriented guidance. The reason is that only one question in the survey was
supposed to measure this component. This question does not cover the whole range of product-oriented guidance, but only one aspect: to give guidance through giving ready-made
solutions for product-related problems students encounter. Other aspects, like explicit instruction about criteria for a good research product or feedback on a research product, were
not involved in the survey. Another aspect of guidance that could not be measured adequately is the quality of the guidance: to what degree was the guidance geared to the level
of mastery of students’ skills and the specific problems they encountered?
2c. To what extent do teachers in Dutch upper secondary education already act in line with
the components of guidance when supporting students in inquiry projects?
Before the empirical study was carried out, no clear indication has been found in the literature of the extent to which Dutch geography teachers in upper secondary education act in
line with the two components of guidance (structuring the process of learning to design
research, and supporting the collaboration process). The presumption was that these teachers are more inclined to give product-oriented guidance than process-oriented guidance.
This presumption cannot be confirmed empirically afterwards, because most of the teachers
participating in the study were stimulated by the researcher to integrate the components of
process-oriented guidance in the support of students.
3. Learning results: the process of mastering skills for designing geography research.
Summary of the results of the empirical study
In order to examine if an increase in mastery of inquiry skills had occurred, students’ performances on four successive inquiry tests are compared. Results from analyses of differences of means show that there are almost no statistically significant differences between
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the four tests. The mean differences between the pretest of the first inquiry project and the
post-test of the second inquiry project are not significant. The mean differences between the
pretest and the post-test of the same inquiry project are not significant either, with only one
exception out of four analyses if a probability value of p<.10 is chosen. The only significant
differences occur between the pretest of the first inquiry project and the pretest of the second inquiry project. This second pretest is also considered a follow-up post-test of the first
inquiry project. The increase of the means in this case is modest: on average .10 on a 3pointscale. For the skill ‘formulating research questions’ the difference is only significant if
a probability value of p<.10 is chosen. For the skill ‘making a research plan’ the difference
in means is also significant if p<.05 (this accounts for the first pretest/follow-up post-test as
well as the first post-test/follow-up post-test comparison).
Interpretation of the results of the empirical study
The small number of significant differences in performance on the four inquiry tests might
be explained by two factors. First, transfer of inquiry skills only occurs to a certain extent in
beginners like students in upper secondary education. The absence of an increase in the
mastery of inquiry skills in most analyses is an indication that at the beginning of the process of mastering inquiry skills it is hard to apply them in different socially-oriented geographical knowledge domains. Secondly, it is likely that the validity of the post-tests taken
directly after finishing of the inquiry projects is limited, as pointed out when answering
question 1b. As a consequence only the first pretest and the follow-up post-test can be used
for further analyses of coherence between mastery of inquiry skills and teacher guidance
and other predicting variables. The fact that a positive and significant difference was found
between these two measures, despite the possibility of the occurrence of a transfer barrier,
makes it likely that this can be interpreted as learning gains.
4. The relation between components of guidance and learning results.
Answering the three research questions of the fourth cluster overlaps with solving the research problem. Before summarizing these answers, the outcomes of the analyses of the
relationship between mastery of research skills and teacher guidance are discussed.
Summary of the results of the empirical study
Multilevel analysis was used to examine the coherence between teacher guidance and student performance. In addition to mastery of inquiry skills another type of student performance is involved in the analyses: the quality of the collaboration process in the groups students were working in. The quality of the collaboration process is taken into account because a theoretical assumption in this study is that if a teacher supports the collaboration
process of students, this eventually results in improvement of inquiry skills. In addition to
the components of teacher guidance, a number of context predictors have been involved in
the analyses as well. These context predictors were selected on theoretical and empirical
grounds out of a total pool of measured context variables.
The outcomes of the multilevel analyses will be discussed as far as they showed meaningful
patterns. That means at first that only statistically significant predictors will be mentioned if
the regression coefficient is higher than .15 or lower than -.15 and if the model has a significantly better fit than a model without predictors. Secondly, only robust patterns will be
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mentioned. This means that a predictor can only have a meaningful significant relation with
follow-up test performance, and not (additionally) with the pretest performance (when the
pretest performance is treated as a criterion variable).
If meaningful patterns are defined as mentioned above, three of them can be identified:
- the support by the teacher of the collaboration process is related positively to the
quality of the collaboration process in groups in the second inquiry project;
- the product-oriented guidance is slightly negatively related to the quality of the research plan students made in the follow-up test;
- the experience in designing research that students had in between the first and the
second inquiry project is slightly negatively related to the quality of the collaboration process in groups in the second inquiry project.
In the next section we take a closer look at the patterns that concern the relationship between components of teacher guidance and student performance.
Summarizing the conclusion with regard to the research problem
The research problem focuses on the effects of the mutual relationship between the degree
of structuring of learning to design research and the degree of support of the collaboration
between students on the mastery of skills for designing research. As mentioned earlier, it
has become problematic to solve the research problem. Teacher guidance behavior in the
experimental conditions was not implemented as intended. Therefore, in the analyses a correlational design is used instead of a quasi-experimental design. As a consequence, causal
interpretation of the relationship between guidance and mastery of inquiry skills becomes
more problematic. Moreover, with a correlational design it is hard to identify an interaction
effect between the two components of teacher guidance. This means that although the patterns in the analyses have indicated that no meaningful relation between process-oriented
guidance and the mastery of inquiry skills exists, the possibility cannot be ruled out that the
effects of one component of guidance is nullified by the effects of the other component (an
interaction effect).
Despite the fact that the research problem cannot be solved, the answers to the underlying
research questions can be used to derive explorative interpretations from the patterns in the
analyses. Two components of teacher guidance are related in some way to student performance measures. First, product-oriented guidance tends to be negatively related to the mastery of inquiry skills. Therefore, it might be counterproductive for the process of mastering
inquiry skills if the teacher provides ready-made solutions when students ask for help while
working on a research design product. Secondly, support of the collaboration process by the
teacher is positively related to student interaction that is considered to be favorable for
learning how to design research. In addition to the corresponding pattern in the multilevel
analyses, this conclusion is also supported by a small-scale observational study. In four
classrooms of the participating teachers in the main study, the interaction patterns of small
groups of students were analyzed, while they were working on the first inquiry project.
From the analyses it can be concluded that students with teachers who gave more support in
the collaboration process engaged in more diverse meta-cognitive learning activities and
focused more strongly on the process of doing research. Both empirical findings suggest
that a powerful learning environment in which the learning tools as well as teacher guidance
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support the collaboration process, will stimulate learning activities that are beneficial for
learning how to design geography research.
Unfortunately, in the cases mentioned above we had no valid data to analyze the relationship between the quality of the student interaction and the mastery of inquiry skills. Another
relationship that could not be examined is the relationship between the learning environment and the mastery of inquiry skills when both inquiry projects are put into one analysis
(the long term effect of teacher guidance). Although no direct relationship has been found
between teacher guidance and students’ mastery of inquiry skills, the empirical results suggest that a positive long term effect of supporting the collaboration process might be possible.
Discussion
In contrast with guidance through support of the collaboration process, guidance through
structuring the process of learning to design research does not seem to be related to any
student performance measure. This might indicate the offered structuring of learning to
design research was not geared well enough to the degree of mastery of students’ skills or to
the specific problems they encountered. This could be due to the fact that teachers do not
have much experience with guidance of learning how to design research, in combination
with receiving too little support from the researcher in order to be able to guide that process.
In addition to this explanation from the perspective of implementation there is also a theoretical explanation. for the difference between the two components of guidance by the
teacher. Guidance through structuring the process of learning might be less effective than
guidance through support of the collaboration process, because the former tends to disturb
the kind of student interaction favorable for learning to design research.
There is no empirical base for choosing between these two explanations. We can only add
to this that the first explanation does not rule out the theoretical explanation. After all, the
effort it takes to implement structuring of learning to design research sufficiently, does indicate that this component of teacher guidance only works well in specific circumstances.
The conclusions of this thesis are based on a study with a limited number of geography
teachers and their students. One can ask to what extent these conclusions apply to all
geography teachers in the Netherlands who teach students in upper secondary education.
The background characteristics of the participating teachers do not differ much from those
of teachers who did not participate in the study. However, the participating teachers worked
in specific circumstances: they received support to create a powerful learning environment.
Only if other teachers in the Netherlands work under comparable circumstances can the
conclusions possibly be generalized to them. If that is the case, a modest increase in the
mastery of skills for designing research can be expected. This increase may not be attributed
to the guidance offered by the teacher. Nevertheless, better student interaction may be
expected if teachers support the collaboration process of students working in groups
adequately.
From this final point, a number of recommendations were formulated for further research
and educational practice, aimed at the creation of a more powerful learning environment to
support the process of mastering of inquiry skills in upper secondary education.
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