
 

 

 University of Groningen

Manuele vaardigheid
Both, Frans Jacob

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
1967

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Both, F. J. (1967). Manuele vaardigheid: een oriëntatie. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 25-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/ec4bdb9a-aa29-439a-8b97-3883a9767e41


SAMENV ATTING 


Ret uitgangspunt van deze orientatie is de opgave om een serie van een

voudige handvaardigheidsproeven samen te stellen, geschikt voor het 

groepsonderzoek. De handvaardigheid is een boeiend onderwerp, waar

over velen hun gedachten hebben laten gaan, eventueel op grond van 

observaties en experimenten. Er is daarbij een verscheidenheid aan 

mogelijke gezichtspunten en benaderingswijzen, zoals kan blijken uit 

de samenvattingen van de algemene verhandelingen over de hand door 

Bell, Giese en Revesz. 

De literatuurbeschrijving in dee! I handelt verder achtereenvolgens over 

bewegjng en vaardigheid. 

Aan de vorm van een bewegingsgeheel, gestructureerd in ruimte en tijd, 

worden qualiteiten toegekend. Waameming en voorstelling reguleren 

en controleren als psychische componenten de actuele beweging. Be

halve tempo en accuratesse komen begrippen als bewegingspatroon, 

virtuele dynamische vorm en surveillance, ter sprake. Somatische en 

psychische indelingscriteria, verschillen in de vorm en in de complexi

teit der bewegingen, en ook kenmerken eigen aan de prikkelconstella

tie, de situatie, geven verscheidene auteurs stof voor hun classificaties 

der bewegingen. 

Verdere fundamentele gezichtspunten komen in de factoranalytische 

studies aan de orde. 

De handvaardigheid is een individuele capaciteit, die vroegtijdig tot 

ontwikkeling komt. Door ervaring en oefening leert het kind vanaf zijn 

jongste jaren vele bewegingen beheersen. De opvoeding der psychomo

toriek op latere leeftijd is uiteraard een veelbesproken onderwerp. Spel 

en training zijn daarbij de centrale thema's voor de schrij,vers. 

Ret onderzoek naar eventuele geslachtsverschillen neemt geen grote 

plaats in. 
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Daarentegen- is er een uitgebreide literatuur over de relatie met de in
telligentie. Alhoewel een directe samenhang tussen de motoriek en de 
intelligentie betwijfeld wordt, blijkt toch steeds weer de neiging te be
staan in de complexiteit der verrichting naar, zij het verwijderde, ver
banden te zoeken. 
In ruimer opgezette beschouwingen worden de practisch technische be
gaafdheid en ook de technische belangstelling met betrekking tot de 
handvaardigheid behandeld. De laatste decennia wordt eveneens de 
band tussen persoonlijkheid en psychomotoriek, ook de handvaardig
heid, tot voorwerp van onderzoek gemaakt. Met enige nadruk wordt 
de manuele verrichting als een resultaat, waarin de, eventueel gestoor
de, persoonlijkheid zich manifesteert, naar voren gehaald_ De relatie 
van de bandvaardigheid met sociale varia belen is slechts weinig onder
zocht. 
Tot besluit van deel I worden enkele gezichtspunten uit de literatuur 
naar voren gehaald, die in deel II nader belicht worden. 
In deel II worden eerst een paar paragrafen gewijd aan de proefsexie, 
die voor de verscbillende onderzoeken gebruikt werd . Van het begin af 
werden naast de handvaardigheidsproeven ook andere varia belen in het 
onderzoek betrokken. 
Zoals uit het behandelde vooronderzoek blijkt, staan factoren als het 
geslacht, de leeftijd en de oefening der handvaardigheid door knutse
len en handenarbeid op de lagere school slechts in zeer zwakke samen
hang met de testprestaties. 
Verder blijkt dat de stadsleerlingen van de Its veelal een hoger manueel 
tempo opbrengen, maar dat ze ook minder accuraat zijn dan de platte
landsjongens. Er is enige samenhang tussen de gebruikte handvaardig
heidsproeven onderiing, maar weinig of geen relatie tussen handvaar
digheid en intelligentie noch tussen handvaardigheid en de lts-rapport
cijfers. 
Bij het hoofdonderzoek waren verschillende typen scholen betrokken; 
10, vglo, ulo, Its en ito. Met een uitgebreide proefserie werden dezelf
de leerlingen twee maal met cen tussenruimte van een half jaar onder
zocht. Het hoofdonderzoek valt uiteen in twee delen: het Groninger 
(stads) onderzoek en het landelijk Its-onderzoek. 
Bij de analyse der verschil1en tussen het herfst- en het voorjaarsonder
zoek is in het algemeen een tempo-winst met een gelijk blijvende of 
zelfs verminderende nauwkeurigheid te constateren. 
Vit de vergelijking van de jongens met de meisjes in het Groninger 
onderzoek komen de jongens als de slordigsten te voorscbijn. De meis
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jes zijn meer op nauwkeurigheid ingesteld. 

In de beide onderzoeken (herfst en voorjaar) van het Groninger onder

lOek blijken de Its-Ieerlingen de beste prestaties te leveren. 

Voor de resultaten van de proeven met symboolmateriaal zijn de ulo

leerlingen superieur. 

Er is aanleiding te veronderstellen dat in het onderzoek een onderscheid 

tussen technische en administratieve handvaardigbeid tot zijn recht 

komt. Tevens wordt de aandacht gevestigd op de facetten van de trai

ning en de materiaalaanpassing. 

De ito-Ieerlingen blijken zowel in tempo als in accuratesse achter te 

staan bij de Its-ers. Er is een indicatie voor een relatief sterker vcrbe

tering van het ito bij het herhaiingsonderzoek. 

Bij een onderlinge vergelijking van de verschillende lts-afdelingen doen 

zich geen grote verschillen voor wat de handvaardigheid aangaat. De 

metaalgroep steekt boven dc anderen uit, vooral ook voor de intelligen

tieproeven. Tussen de Its-ers van het platteland en de stad doen zich 

wei verschillen voor ten gunste van de plattelanders, maar er is een ten

dens tot nivellering bij het voorjaarsonderzoek te zien. 

De correlatiecoefficienten tussen het herfst- en het voorjaarsonderzoek 

hebben geen hoge waarden per proef en zijn ook voor de subgroepen 

van eenzelfde orde van grootte. 

De factoranalyses tenslottc leveren een tempo-factor op, terwijl de inter

pretatie van de volgende twee factoren in de richting respectievelijk 

van een technische en een administratieve handvaardigheid gaat. 

Uit het landelijk Its-onderzoek komt nog een factor schoolresultaat 

naar voren. De overige gevonden factoren zijn schijnfactoren. 
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SUMMARY 

The starting point of this orientation was the development of a series of 
simple manual dexterity tests, suitable for group examination. 
Manual ability or manual aptitude is an engaging subject to which 
many investigators have addressed themselves, often based on experi
meIlts and observations. However, the variety of viewpoints and ap
proaches, as can be seen in the summaries of BeU, Giese and R6vesz, 
have meant that unanimity among investigators as to the results and 
interpretation of the results, has often been lacking. 
In Part I there is a discussion of the literature dealing with motion and 
manual ability. 
Certain qualities are attributed to the form of a motor unit, structured 
in space and time. 
Perception and imagination as psychical components regulate and check 
the actual movement. Besides speed and accuracy conceptions such as 
motor pattern, virtual dynamic form, and surveillance are dealt with. 
Somatic and psychical classifying criteria, differences in the form and 
the complexity of the movements, and also characteristics inherent in 
the stimulus constellation, the situation, provide many authors with 
material for their classifications of movements, other fundamental 
viewpoints are discussed in the factor-analytic studies. 
Manual ability is an individual capacity which develops at an early age. 
Through experience and practice the child from his youngest days, 
learns to control many movements. Psycho-motor education is a much 
discussed subject, with games and training providing the central themes 
for authors. 
Differences accordig to sex is not a main topic. 
On the other hand, there is extensive literature on the relation of ma
nual dexterity to intelligence. Although a direct relation is doubted, 
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there seems to be a continual tendency to search for such a relation, be 
it a remote one, in the complexity of performances. In broader investi
gations the relationship between mechanical aptitude and interest with 
manual dexterity has been treated. 
The relation between personality and psycho-motor performances, in
cluding manual dexterity has been an object of study in the last few 
decades. It is stressed that an (eventually disturbed) personality can 
manifest itself in manual performance. 
Investigations on the relation of manual dexterity with social variables 
have been scarce up to the present day. 
At the end of Part I some points from the literature are mentioned, 
which are elaborated upon in Part II. 
In Part II the first few sections are devoted to the series of tests used 
in the varions investigations. Besides the manual dexterity tests other 
variables were involved from the outset. As appears from the prelimin
ary investigation, it must not be taken for granted that factors such 
as sex, age and practice in manual dexterity through independent expe
rimentation and handcraft classes given in elementary schools, affect 
the test achievements. Further it appears that the urban pupils of Its 
(technical schools) attain a higher manual speed, but at the same time 
that they are less accurate than the rural pupils. There is some mutual 
relation between manual dexterity tests used, but there is little or no 
relation between manual ability and intelligence, no more than there is 
between manual ability and Its school-marks. 
In the main investigation various types of schools were involved: ele
mentary schools, higher grade schools, training courses for various 
trades, such as carpenter, mechanic, etc. (lo, vglo, ulo, Its, ito). The 
same pupils were extensively examined twice with a 6 months interval 
between tests. 
The main investigation was divided into an investigation in the town of 
Groningen and an investigation in technical schools all over the coun
try. 
When the tests were given the second time a gain in speed was found 
with a constant or decreasing accuracy. In Groningen ·the boys were 
more inaccurate than the girls. In Groningen on both the two tests 
(given in the autumn and spring) the Its pupils had the best results. 
However with the symbol material tests the ulo pupils proved to be 
superior. 
The results of the investigation pointed to a distinction between mecha
nical manual aptitUde and clerical manual aptitUde. At the same time 
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attention is given to the facets of training and adaptation. to materials. 

The ito pupils appear to rank below the Its pupils, both in speed and 

accuracy. There is an indication of a comparatively greater improve

ment of ito in the second investigation. 

In comparing the various craft sections of the Its, no noteworthy dif

ferences in manual skill can be reported. 

The group learning metal craft rises above the others, expecially on 

the intelligence tests. The rural Its pupils seem to have a slight edge 

on the urban Its pupils, but this difference seemed to be levelling out in 

the spring tests. 

The correlation-coefficients between the autumn and spring investiga

tions have no high values per test, and are also of the same order of 

magnitude for the sub-groups. In conclusion, the factor analyses show 

a speed factor, while the interpretation of two other factors points 

to a mechanical and clerical manual aptitude respectively. The remain
ing factors found are spurious factors. . 
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