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Samenvatting 
 

(Dutch Summary) 

1. Motivatie voor en Context van het Onderzoek 

Er wordt wel eens gezegd dat kinderen ‘kleine wetenschappers’ zijn, omdat ze 

een spontaan talent hebben om de wereld om hen heen te onderzoeken. Ze zijn 

nieuwsgierig, stellen voortdurend vragen en doen vaak spontane experimentjes. 

Kinderen zijn ook sociale wezens; al vanaf de kleuterleeftijd zijn ze goed in het spelen 

en interacteren met anderen (zowel volwassenen als kinderen). Ze bedenken 

spelletjes en exploreren van alles om hen heen, vaak met veel plezier (zie Gopnik, 

2012). Op deze manier ontdekken jonge kinderen vaak wetmatigheden en verwerven 

ze kennis over allerlei verschijnselen, nog voordat ze hier formele kennis over kunnen 

vergaren.  

In dit proefschrift werd onderzocht hoe het wetenschappelijk redeneren en 

dyadische interactie van vijfjarige kinderen ontstaan en veranderen tijdens een serie 

probleemoplossende taken. De onderzoeken zijn gebaseerd op het real-time gedrag 

van de kinderen (het feitelijke gedrag zoals het zich van moment tot moment 

voordoet) en richtten zich op het analyseren van het verloop van veranderingen over 

zowel de korte als lange termijn.  

Geïnspireerd door de benadering van ontwikkeling als een complex dynamische 

systeem (zie Van Geert, 2008), waren we vooral geïnteresseerd in het begrijpen van de 

real-time redeneerprestaties en de interactie tussen de kinderen. Vanuit dit 

theoretisch perspectief worden psychologische verschijnselen gezien als 

vaardigheden die in interactie met een bepaalde context tot stand komen. We noemen 

dit proces ‘soft assembly’ (zie Kloos en van Orden, 2009; Overton, 2014; van der 

Steen, Steenbeek en van Geert, 2012). Er werd niet alleen gekeken naar de 

kwalitatieve veranderingen, maar vooral naar hoe deze door de tijd heen veranderden 

(zie Spencer, Perone en Buss, 2011). In elk van de studies in dit proefschrift was het 

doel te begrijpen hoe het redeneren en de interactie tot stand kwamen, veranderden 

en met elkaar samenhingen.  

Om deze reden werd het onderzoek zo ontworpen dat er zes keer data werd 

verzameld in één schooljaar bij steeds dezelfde kinderen (n=14). In deze sessies (die 

elk ongeveer 25 minuten duurde) werden praktische wetenschappelijke taakjes 
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afgenomen, die over de zes sessies steeds moeilijker werden. Er is gekozen voor 

participanten van deze leeftijd omdat zij zich op dat moment in een overgangsfase in 

de ontwikkeling van redeneringsvaardigheden bevinden. Rond de leeftijd van vijf jaar 

beginnen kinderen complexere situaties te begrijpen: hun aandacht niet langer alleen 

gericht op een enkelvoudig kenmerk van een voorwerp (‘single representations’) 

maar zij gaan relaties leggen tussen verschillende eigenschappen (‘representational 

mapping’) (zie Fischer, 1980, 2008). 

De onderzoeksmethodologie in dit proefschrift is gebaseerd op de idiografische 

methode (Molenaar & Valiner, 2005), die zich richt op de intra-individuele 

variabiliteit. Er zijn verschillende methodes gebruikt om de rijkdom van de data goed 

te kunnen vangen. De empirische data zijn gebaseerd op tijdreeksen van gecodeerde 

gedragingen van kinderen die werken aan taakjes waarin een probleem moet worden 

opgelost (bijvoorbeeld een knikker die een bepaald doel moet bereiken, een 

weegschaal moet in balans komen of een luchtspuit moet een platform opdrukken). 

Deze tijdreeksen zijn met behulp van verschillende technieken geanalyseerd, 

waaronder Hierarchical Agglomerative Cluster analysis (HAC, Hastie, Tibshirani & 

Friedman, 2009), transition matrices (Ivanouw, 2007), State Space Grids (SSG, 

Hollenstein, 2013), Hamming distances (zie Lichtwarck-Aschoff, Kunnen & van Geert, 

2009), en Cross Recurrence Quantification Analysis (CRQA, Marwan & Webber Jr., 

2015). Deze technieken hebben gemeen dat ze kenmerken en patronen van 

variabiliteit in kaart brengen omdat ze de temporele veranderingen in de tijdreeksen 

van het geobserveerde gedrag als uitgangspunt nemen. 

2. Belangrijkste Bevindingen 

In de eerste twee onderzoeken (hoofdstuk 2 en 3) werd de relatie tussen de 

interactie tussen de kinderen en hun wetenschappelijk redeneren geanalyseerd. In 

hoofdstuk 2 bestaat uit een case-study van twee dyades in een sessie met een 

balanstaak. In tegenstelling tot traditionele benaderingen waarin een globaal beeld 

van de frequenties van het gedrag wordt beschreven, hebben we in dit onderzoek een 

micro-analyse uitgevoerd van de voortdurend plaatsvindende veranderingen in 

gedrag. We concentreerden ons hierbij op het  identificeren van het gelijktijdig 

voorkomen van vijf soorten interacties (namelijk: geen werk, passief, nadoen, parallel 

en samenwerken) met drie soorten wetenschappelijk redeneren (beschrijvingen, 

voorspellingen en verklaringen). De resultaten laten zien dat er duidelijke verschillen 

in het redeneren waren (de dyades verschilden bijvoorbeeld in hoeverre de kinderen 

bijdroegen aan de oplossing van de taak). Daarnaast fluctueerde de manier waarop ze 
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redeneerden met de tijd en bleven ze dus niet stabiel. Een clusteranalyse toonde aan 

dat er grote verschillen waren tussen de dyades in de manier waarop de gedragingen 

in combinatie met elkaar voorkwamen. Qua gedrag tijdens de interacties lieten de 

kinderen voornamelijk parallel en passief werk zien, maar nauwelijks samenwerking.  

In hoofdstuk 3 zijn de individuele gedragsinteractie categorieën gebruikt om een 

dyadisch model op te stellen dat de interacties tussen de kinderen in twee dimensies 

indeelt. Dit zijn de Distributed Dyadic Interaction, DDI (dyadische interacties waarin 

het werk werd verdeeld, d.w.z. samenwerkend-samenwerkend en dominant-

dominant) en de Unequal Dyadic Interaction, UDI (dyadische interacties waarbij de 

verdeling ongelijk was, d.w.z. dominant-nadoen of dominant-passief). Deze twee 

dimensies geven aan hoe geëngageerd de dyades zijn met de taak en met elkaar. De 

resultaten van de studie (gebaseerd op een serie taken over luchtdruk) laten zien dat 

de meest complexe redeneringsvaardigheden (d.w.z. het geven van verklaringen en 

voorspellingen) werden gebruikt tijdens de twee meest voorkomende patronen van 

dyadische interactie (net zoals in hoofdstuk 2): parallel-parallel werk (DDI) en 

parallel-passief werk (UDI). Deze twee patronen blijken redelijk stabiel over alle 

sessies, terwijl de taken steeds moeilijker werden. Net als in het vorige onderzoek 

(hoofdstuk 2) zagen we dat er nauwelijks werd samengewerkt in de sessies. Hoewel 

eerdere studies suggereren dat samenwerken een ideaal scenario voor het leren is, 

tonen deze bevindingen aan dat samenwerken geen centraal kenmerk van spontane 

dyadische interactie op deze leeftijd is (Bahrami, Olsen, Latham, Roepstorff, Rees & 

Frith, 2010; Koriat, 2012). De bevindingen laten dus zien dat er een spontane en 

redelijke stabiele ‘onafhankelijke’ probleemoplossende stijl aanwezig is, alsmede een 

beperkte interesse in het delen van opvattingen en samen kennis opbouwen (zie ook 

Mercer, 2004).  

In hoofdstuk 4 bekeken we de dyadische interactie vanuit een ander oogpunt. In 

dit hoofdstuk gebruikten we de twee dyadische dimensies (DDI en UDI, zoals 

beschreven in hoofdstuk 3) om de interpersoonlijke coördinatie van de dyades tijdens 

de taken (in dit geval over luchtdruk en hellend vlak) te beschrijven. Door de dyade te 

zien als een systeem dat met de tijd evolueert wilden we de onderliggende dynamiek 

van hun interactie beschrijven in termen van twee attractortoestanden (DDI en UDI) 

(zie Hollenstein, 2013). De temporele analyse (Cross Recurrence Quantification 

Analysis, CRQA) liet zien dat in alle sessies DDI vaker voorkwam dan UDI, wat 

aantoont dat over het algemeen beide kinderen actief deelnamen aan het oplossen van 

de taak. De twee attractortoestanden hadden echter een gelijksoortige dynamiek; in 

beide gevallen werden de interacties na verloop van tijd flexibeler en complexer. Ook 

bleek dat er een matige tot sterke positieve correlatie was tussen de prestatie van de 
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kinderen wat betreft het redeneren en de algemene ‘recurrence’ van zowel DDI en 

UDI over de sessie. Dit betekent dat de prestaties beter zijn als  de kinderen vaker 

hetzelfde interactiegedrag (DDI of UDI) laten zien op hetzelfde of ander moment in de 

sessie, oftewel als de kinderen globaal dezelfde stijl van interactie hebben. 

In hoofdstuk 5 zijn  de verschillende aspecten van het redeneren van de kinderen 

samengenomen en is  gekeken naar de veranderingen hierbinnen op lange termijn. 

Het uitgangspunt was dat de praktische wetenschappelijke taakjes (opnieuw over 

luchtdruk en hellend vlak) een goede context boden voor het doen van spontane 

experimenten. Omdat de taken steeds moeilijker werden, keken we naar de 

complexiteit van de optimale prestaties van de handelingen van kinderen (als maat 

voor impliciete kennis), hun verklaringen (als maat voor expliciete kennis) en de 

transfer (overdracht van kennis) van taak tot taak. Hierbij werd gebruik gemaakt van 

een codeersysteem gebaseerd op de Skill Theory (Fischer, 1980, 2008). In het eerste 

gedeelte van het onderzoek kwam naar voren dat de kinderen over het algemeen de 

taken beter op non-verbale wijze konden oplossen dan dat ze deze konden uitleggen 

met behulp van verklaringen. Door middel van hun handelingen konden de kinderen 

de elementen van  de taak gedeeltelijk of volledig in hun verband brengen. Echter, 

wanneer ze dit probeerden te verwoorden beperkten ze zich veelal tot het benoemen 

van de eigenschappen van het materiaal en het verband tussen slechts enkele 

elementen. Dit verschil was constant over alle sessies. Daarnaast zagen we in de 

individuele trajecten van de kinderen duidelijke verschillen per kind. Dit betekent dat 

de bevindingen van de groepsanalyse niet zomaar toegepast kunnen worden op de 

individuen, en andersom. Het tweede gedeelte van dit onderzoek richtte zich op 

transfer (de overdracht van kennis van de ene taak naar de volgende), waarbij we 

analyseerden hoe de elementen die de kinderen gebruikten om de taken op te lossen 

veranderden. Over het algemeen verkregen de kinderen steeds meer kennis naar mate 

de taken vorderden. Er was echter meer variabiliteit te vinden in de intra-individuele 

trajecten. Er bestond hier vaak geen algehele toe- of afname in de loop van de tijd, 

maar er waren voortdurende schommelingen. 

3. Beperkingen en Implicaties van het Onderzoek 

De belangrijkste beperking van het onderzoek heeft te maken met de 

generalisatie naar de onderwijssituatie. In ons onderzoek hebben we bij de dyades 

alleen het gedrag in het bijzijn van de onderzoeker geobserveerd. We zijn ons ervan 

bewust dat een dergelijke interactie niet helemaal representatief is voor de normale 

omstandigheden in een klaslokaal, waar een leerkracht en een groep kinderen 

voortdurend interacteren. Daarnaast is het protocol dat we in het onderzoek hebben 
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gebruikt niet hetzelfde als het proces van scaffolding dat de leerkracht met zijn of haar 

leerlingen gebruikt. Hoewel de situaties die voor dit onderzoek zijn ontworpen 

wellicht minder complex zijn, zijn wij er van overtuigd dat processen die we in ons 

onderzoek beschreven hebben ook onder natuurlijke omstandigheden aanwezig zijn 

(bv. een leerkracht die een wetenschappelijke les draait). Waarschijnlijk zou er wel 

sprake zijn van meer variatie en complexiteit als we vergelijkbare processen in 

grotere groepen zouden onderzoeken, omdat de interacterende elementen van het 

systeem tot ander emergent gedrag kunnen leiden (Alibali & Sidney, 2015). 

Samenvattend hebben de resultaten van dit proefschrift laten zien dat het 

wetenschappelijk redeneren en de interactiegedragingen van deze jonge kinderen 

worden gekenmerkt door variatie van moment tot moment en een proces van 

dyadische coördinatie. Dit past bij het idee dat ontwikkelingsprocessen niet-lineair 

verlopen (Valsiner, 2006; van Dijk & van Geert, 2015). We hopen dat deze 

bevindingen een bijdrage leveren aan het ontwerp van onderwijscontexten en de 

manier waarin de prestaties van kinderen worden gemeten. Een implicatie van het 

onderzoek is bijvoorbeeld dat leerkrachten zich bewust moeten zijn van het feit dat 

jonge kinderen hun kennis niet alleen verbaal tot uitdrukking brengen, maar ook 

middels hun handelingen (Goldin-Meadow, 2014) en dat parallel werken een valide 

manier van leren is (net als samenwerken). Een andere belangrijke implicatie is dat de 

prestaties van kinderen wat betreft het redeneren erg contextafhankelijk zijn en van 

moment tot moment variëren.  Het herkennen van deze verschillende dimensies van 

de interactie en het redeneren kan leiden tot een meer adaptieve instructieve 

ondersteuning in de klas, om zo de leerkansen van individuele en interacterende 

kinderen te stimuleren. 
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