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Hoofdstuk 1.  
Achtergronden van het onderzoek 

1.1   Het practicum Regeling van de Hartwerking 

Practica vormen vanouds – naast hoorcolleges - een vast onderdeel van het 
universitaire onderwijs. In het hoorcollege wordt de theorie uiteengezet en 
toegelicht. In het practicum leert de student ‘de praktijk’ kennen (van Lieshout, 
Tromp, van Eijl, Heijnen & Kramers-Pals, 1986). Een onderdeel van de ‘praktijk’ 
van de natuurwetenschappen is het werken volgens de methode van 
natuurwetenschappelijk onderzoek met het doel te komen tot theorievorming. Deze 
methode (de empirische cyclus) bestaat uit het oplossen van een wetenschappelijk 
probleem door een hypothese te formuleren, een experiment te ontwerpen en uit te 
voeren met het doel te toetsen of de geformuleerde hypothese al dan niet correct 
is. Deze cyclus ligt aan de basis van het practicum. In de studierichtingen Biologie 
en Farmacie van de Rijksuniversiteit Groningen is het practicum altijd een 
essentiële onderwijsvorm geweest. Het kostenaspect (apparatuur, 
docentbegeleiding) en het inzetten van proefdieren zijn drijfveren geweest om 
continue af te wegen welke onderdelen van de leerstof in de vorm van een 
practicum gegeven dienden te worden.  

Dit afwegingsproces sloot in 1982 aan bij de start van een project op centraal 
niveau binnen de Rijksuniversiteit Groningen, waarin de mogelijkheden werden 
verkend om de computer toe te passen in het onderwijs. De auteur van 
voorliggend onderzoek is gedurende vijftien jaar als onderwijskundige en 
programmeur vanuit het COWOG (vanaf 2004 ondergebracht bij het UOCG) bij de 
ontwikkeling van in totaal twaalf projecten op het gebied van courseware betrokken 
geweest. Een evaluatie van deze projecten op aspecten als implementatie, 
randvoorwaarden, onderwijsorganisatie en ontwikkelproces, laat zien dat het 
digitaal of interactief practicum Regeling van de Hartwerking de meest succesvolle 
toepassing is (Beetsma, 2003). Dit practicum wordt nog steeds in het onderwijs 
gebruikt. De studenten zijn er tevreden over en ervaren het nog steeds als een 
goede vervanging van practica, waarin proefdieren worden gebruikt. 

Het voorliggende onderzoek gaat na welke didactische aspecten van het digitaal of 
interactief practicum Regeling van de Hartwerking een bijdrage leveren aan het 
succes ervan. De invalshoek daarbij is de effectiviteit en efficiëntie van het 
interactief practicum. 

Het oorspronkelijk practicum over de werking van het kikkerhart is ontwikkeld door 
de vakgroep Dierfysiologie, onderdeel van de studierichting Biologie aan de 
Rijksuniversiteit Groningen en is in 1975 voor het eerst gebruikt in de eerstejaars 
cursus Dierfysiologie voor biologie studenten. De vakgroep Dierfysiologie verzorgt 
sinds vele tientallen jaren ook het Dierfysiologie onderwijs voor de studierichting 
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Farmacie. Het practicum Regeling van de Hartwerking maakt daar deel uit van het 
tweedejaars Dierfysiologie onderwijs.  

De volgende doelstellingen worden bij het practicum Regeling van de Hartwerking 
nagestreefd: 

• Verkrijgen van inzicht in de werking van een aantal fysiologische principes op 
het gebied van de Spierzenuwfysiologie 

• Aanleren van wetenschappelijke onderzoeksmethoden onder andere door 
verslaglegging volgens wetenschappelijke criteria 

• Leren beheersen van onderzoeksvaardigheden (omgaan met dierlijk materiaal, 
ervaring opdoen in het maken van de proefopstelling). 

De inhoud van dit practicum (eerste doelstelling) is tientallen jaren vrijwel 
onveranderd gebleven, maar de vormgeving is vanwege uiteenlopende redenen 
een aantal keren veranderd. Deze veranderingen werden steeds geïnitieerd door 
de vakgroep Dierfysiologie van de studierichting Biologie en het eerst toegepast bij 
de cursus Dierfysiologie voor biologie studenten. Wanneer een verandering 
succesvol bleek werd deze bij de cursus Dierfysiologie voor farmacie studenten 
doorgevoerd.  

De volgende paragrafen beschrijven het practicum en laten zien welke 
ontwikkelingen het practicum in de loop van de tijd heeft doorgemaakt. Per 
instructievorm wordt de tijdsbesteding door studenten en docenten vermeld. Deze 
zijn voor het merendeel gebaseerd op schattingen van het docententeam van de 
vakgroep Dierfysiologie.  

1.2   Van life experimenten naar lineaire video 

Bij de eerste vorm van dit practicum voerde de student aan de hand van een 
practicumhandleiding zelf experimenten uit, waarbij gebruik werd gemaakt van een 
genarcotiseerd proefdier. De student kreeg het wetenschappelijk probleem 
aangereikt; in de practicumhandleiding werden het onderzoeksmateriaal en de 
onderzoeksmethoden beschreven. Omdat de experimenten uitgevoerd werden op 
een proefdier (in dit geval een klauwkikker, Xenopus laevis), zijn deze in de vorm 
van voorschriften beschreven. Verder kreeg de student aanwijzingen op welke 
manier hij of zij de resultaten moest verzamelen. Na afloop van het practicum 
schreef de student een verslag dat opgesteld moest worden volgens de 
wetenschappelijke criteria inleiding, materiaal en methode, resultaten, discussie en 
conclusies. Het verslag werd nagekeken door de docent en het cijfer telde mee in 
het eindcijfer van de cursus Dierfysiologie. De studenten werkten in koppels en het 
practicum nam een hele dag in beslag. Daarnaast besteedde elke student ruim vier 
uur aan het schrijven van het verslag. 

Per practicumdag namen acht studenten deel. De jaargroep bestond in die jaren 
uit ongeveer 100 studenten. De begeleidingstijd van de docent bij een practicum 
waarbij life experimenten werden uitgevoerd bedroeg dan 100 uren, gespreid over 
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ruim 12 werkdagen. De verslagen, die de studenten na afloop van het practicum 
inleverden, bestonden uit een aantal bladzijden. Voor het corrigeren en nakijken 
van een dergelijk verslag had de docent een half uur nodig. Het nakijken van alle 
verslagen van een jaargroep nam 50 uren in beslag, gespreid over een aantal 
weken, omdat de docent per dag slechts een beperkt aantal verslagen na kon 
kijken in verband met beoordelingsartefacten. Jaarlijks werden in de cursussen, 
waar dit practicum deel van uitmaakte, in totaal 300 kikkers gebruikt. 

Studenten hebben altijd sterke druk uitgeoefend op de onderwijsgevenden om het 
verplichte gebruik van proefdieren in het wetenschappelijk onderwijs te 
verminderen. Daarbij kreeg het Nederlandse studentenprotest in 1977 een 
juridische onderbouwing door de invoering van de Wet op dierproeven. In deze wet 
is geformuleerd dat de onderwijsgevende verplicht is aan studenten, die op 
ethische gronden weigeren deel te nemen aan onderwijs waarin proefdieren 
worden gebruikt, een onderwijsalternatief aan te bieden (Brouwer, 1998). Vanaf die 
periode is de vakgroep Dierfysiologie op zoek gegaan naar alternatieven voor het 
gebruik van proefdieren. Er bleek een scala aan mogelijkheden te zijn, begrensd 
door twee extremen. Aan de ene kant maakte men gebruik van animaties in de 
vorm van tekeningen als abstractie van de werkelijkheid. Aan de andere kant bleef 
men dicht bij de werkelijkheid door gebruik te maken van videobeelden van hoge 
kwaliteit. De vakgroep Dierfysiologie heeft gekozen voor het alternatief dat dicht bij 
de werkelijkheid blijft, namelijk het op video zetten van de experimenten met het 
proefdier. Als onderbouwing van deze keuze heeft de vakgroep Dierfysiologie bij 
één jaargroep onderzoek gedaan naar het effect van de verschillende 
instructievormen (Meijer, 1994). De verslaglegging van twee groepen studenten is 
beoordeeld; een groep studenten bekeek een video van de dierproef, de andere 
groep kreeg de experimenten in de vorm van een demonstratieproef te zien. Het 
bleek dat er tussen de groepen geen verschillen waren in de kwaliteit van de 
verslaglegging, met uitzondering van het onderdeel materiaal en methode. De 
videogroep presteerde beter op dit onderdeel. Een mogelijke verklaring is dat 
studenten in het life experiment nauwelijks veranderingen in de contractie van het 
kleine kikkerhart (ongeveer 1 centimeter) konden waarnemen, in tegenstelling tot 
de studenten die de video bekeken. Deze onderzoeksresultaten gaven de 
vakgroep Dierfysiologie het vertrouwen dat ze op de goede weg waren in hun 
zoektocht naar alternatieve onderwijsvormen als vervanging van dierproeven.  

Met behulp van een subsidie van het Nederlandse Platform van Alternatieven voor 
Dierproeven kreeg de vakgroep Dierfysiologie in 1985 de mogelijkheid een 
alternatieve instructievorm te ontwikkelen als vervanging van het gebruik van 
proefdieren, waarbij voor de vormgeving gebruik werd gemaakt van de eerder 
genoemde onderzoeksresultaten (Meijer, 1994). Een uitgebreide videoregistratie is 
gemaakt van de preparatie van het proefdier, de proefopstelling en de 
experimenten van de practica Spierzenuwfysiologie, waarvan Regeling van de 
Hartwerking onderdeel is. De videoregistratie werd voorzien van begeleidend 
commentaar. Verder werd schriftelijk materiaal ontwikkeld.  
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Vanaf 1985 tot en met 1987 werd het practicum Regeling van de Hartwerking bij 
de biologen als volgt gegeven: de student kreeg de wetenschappelijke 
vraagstelling aangereikt, in groepsverband werd de videoregistratie van het 
practicum Regeling van de Hartwerking doorgenomen. Na afloop schreef de 
student met behulp van de uitgereikte onderzoeksresultaten een verslag, waarin 
de wetenschappelijke criteria gevolgd moesten worden. Het doornemen van de 
videoserie nam twee uren in beslag, aan het schrijven van het verslag besteedde 
de student ruim vier uren. De begeleidingstijd van de docent bedroeg vier uren. De 
studenten namen namelijk in twee groepen van vijftig de video over het practicum 
door.  

De introductie van de instructievorm, waarbij de experimenten in de vorm van 
lineaire video worden aangeboden, heeft dus een forse reductie in tijdsbesteding 
door de student (van acht naar zes uren) en begeleidingstijd van de docent (van 
100 naar vier uren) opgeleverd. Bij het invoeren van deze instructievorm ging de 
derde doelstelling van het practicum echter verloren, namelijk het leren beheersen 
van onderzoeksvaardigheden (omgaan met dierlijk materiaal, ervaring opdoen in 
het maken van de proefopstelling). Wel werd het gebruikt dierlijk materiaal 
teruggebracht tot nul. 

Deze instructievorm, waarbij de experimenten in de vorm van lineaire video 
worden aangeboden, is in 1986 geïntroduceerd bij de cursus Dierfysiologie voor 
farmaceuten en gebruikt tot en met het jaar 1992. 

1.3   Naar een interactief practicum 1988 - 2000 

In 1987 besloot de onderwijscommissie van de studierichting Biologie, dat de 
verslaglegging geen onderdeel meer mocht vormen van de cursus Dierfysiologie 
voor biologen, vanwege te grote studiebelasting voor studenten. Het oefenen van 
de wetenschappelijke verslaglegging werd verplaatst naar een andere cursus. Dit 
besluit was voor de vakgroep Dierfysiologie aanleiding om voor een deel van de 
practica Spierzenuwfysiologie (Regeling Hartwerking en Summatie) opnieuw naar 
een andere instructievorm te zoeken. De vakgroep was van mening dat het 
presenteren van de videoregistratie zonder afsluitende verslaglegging 
onvoldoende was voor de student om zich de wetenschappelijke 
onderzoeksmethode eigen te maken. Men koos daarom voor een interactieve 
versie van het videopracticum. In een interactieve leeromgeving werden de 
experimenten uitgevoerd met behoud van de hoogwaardige kwaliteit van het 
beeldmateriaal. In een interactieve toetsomgeving kreeg de student de 
mogelijkheid om online een kort essay te schrijven als vervanging van het 
wetenschappelijk verslag.  

De vakgroep had bij het vormgeven van de leeromgeving de keuze uit de volgende 
interactieve instructievormen: een oefenprogramma (drill en practice), een 
onderwijsdialoog (tutorial), een simulatie of een combinatie van genoemde 
instructievormen. De vakgroep heeft de keus laten vallen op een interactieve 
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onderwijsdialoog, omdat het een acceptabel alternatief is voor het uitvoeren van 
experimenten. Het essentiële kenmerk van een onderwijsdialoog is het vraag en 
antwoordspel: door het stellen van vragen wordt de student gestimuleerd een 
probleem stap voor stap op te lossen en de student oefent daarmee zijn of haar 
analytische vaardigheden (Brouwer, 1998). De vakgroep Dierfysiologie heeft bij de 
implementatie van het beeldmateriaal gebruik gemaakt van de expertise die 
opgebouwd is in het Nederlandse project Didacdisc, waarin de 
gebruiksmogelijkheden van interactieve video in trainingen en opleidingssituaties in 
Nederland verkend zijn (Zwartkruis, 1987).  

Bij het vormgeven van de toetsomgeving kon gebruik gemaakt worden van de 
mogelijkheden van tekstverwerking en opslag van gegevens met behulp van de 
computer. Deze mogelijkheden zijn nu heel gewoon, maar waren in die jaren in 
opkomst (Beetsma, 2003). 

Bij de vormgeving van zowel de leeromgeving als de toetsomgeving van het 
interactief practicum zijn als vertrekpunt de instructional events volgens Gagné 
(1970) genomen. 

De technische realisatie bestond uit een computer (PC) en uit extra 
randapparatuur voor het afspelen en integreren van beeldmateriaal. Het 
ontwikkelen van de interactieve versie is gedaan met behulp van de 
programmeeromgeving TAIGA (Laagland, Bosch & Zwart, 1984) onder 
verantwoordelijkheid van Toegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit van 
Twente (van Gulik & Metz, 1989).  

De eerste interactieve versie (IAP-A) van het practicum werd in 1988 bij biologie in 
gebruik genomen. De versie bestaat uit een leeromgeving, waarin de 
experimenten worden aangeboden en een toetsomgeving, waarin de essays 
worden geschreven. Het wetenschappelijk probleem behandelt de vraag hoe de 
regeling van de hartwerking verloopt en is onderverdeeld in vier deelproblemen 
met als onderwerp: 
1 Contraheren de hartdelen in een bepaalde vaste volgorde? Zo ja, welke? 
2 Waar zijn de pacemakercellen gelokaliseerd? 
3 Welk hartdeel bepaalt de hartslagfrequentie? 
4 Waarom bepaalt juist dat hartdeel de hartslagfrequentie? 

De deelproblemen moesten in een vaste volgorde doorgenomen worden. De opzet 
per deelprobleem bestaat uit het presenteren van het deelprobleem, het kiezen 
van een geschikt experiment, het uitvoeren van dat experiment aan de hand van 
beeldmateriaal, het verzamelen van resultaten en het oplossen van het 
deelprobleem door middel van het online schrijven van een kort essay. De 
experimenten worden aangeboden in de vorm van een vraag en antwoordspel 
(onderwijsdialoog). Voorafgaand aan twee deelproblemen wordt beginkennis 
geactiveerd. Tijdens het eerste deelprobleem wordt de preparatie van het proefdier 
getoond en de proefopstelling geïntroduceerd. Er is extra hulp beschikbaar in de 
vorm van een uitleg van begrippen en benodigde informatie over beginkennis. De 
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deelproblemen worden voorafgegaan door een inleiding, waarin het 
wetenschappelijke probleem en de extra hulp worden geïntroduceerd. Na afloop 
van het interactief practicum zijn de vier korte essays met een gezamenlijke 
omvang van een A-4 beoordeeld.  

De introductie van deze instructievorm heeft er toe geleid dat de tijd die de student 
gemiddeld nodig heeft voor het doornemen van het practicum afnam van zes uren 
tot twee uren. Verder heeft een forse reductie in begeleidingstijd van de docent 
plaatsgevonden; alleen in geval van problemen met de apparatuur werd een 
beroep gedaan op de docent. Ook bij de nakijktijd van de docent heeft een forse 
reductie plaats gevonden van 50 uren naar 5 uren. Per student heeft de docent 
namelijk drie minuten nodig voor het nakijken van de vier korte essays. Het 
nakijken van alle verslagen van een jaargroep neemt dus 5 uren in beslag.  

Bij de invoering van de interactieve instructievorm ging de tweede doelstelling van 
het practicum verloren, namelijk de verslaglegging volgens wetenschappelijke 
criteria en bleef alleen de doelstelling ten aanzien van de vakinhoud over.  

De eerste versie van het interactieve practicum is geëvalueerd en bijgesteld op 
grond van studentuitspraken over het functioneren van het leerpakket (van Gulik & 
Metz, 1989). Jaarlijks heeft het docententeam van de cursus Dierfysiologie voor 
biologen aan de studenten gevraagd welke instructievorm tijdens de verschillende 
practica van de cursus hun voorkeur had, zoals het doornemen van dia’s, 
demonstratie van een life experiment, film of video, het zelf uitvoeren van een life 
experiment en het doornemen van een interactief practicum. Daarbij bleek de 
interactieve instructievorm de voorkeur te hebben (Meijer, 1994).  

In 1992 werd de auteur van voorliggend onderzoek door de vakgroep 
Dierfysiologie gevraagd om een deel van het interactieve practicum Summatie 
meer open van karakter te maken. Hierdoor werd het mogelijk de oorspronkelijke 
instructievorm, namelijk het zelf uitvoeren van een dierproef, dichter te benaderen. 
Het ontwikkelen van deze versie is gedaan met behulp van de 
programmeeromgeving PILOT (Kheriaty, 1985) onder verantwoordelijkheid van het 
COWOG van de Rijksuniversiteit Groningen (Leistra & Yland, 1993). De student 
kreeg de gelegenheid één experiment binnen het interactief practicum Summatie 
zelf uit te voeren. De inhoud en vormgeving van het practicum Regeling van de 
Hartwerking zijn ongewijzigd gebleven, alleen de programmeeromgeving is 
veranderd. Deze versie (IAP-B) is in 1993 bij zowel de biologen als de farmaceuten 
in gebruik genomen. 

Vervolgens is twee jaar later binnen het interactieve practicum Summatie nog een 
experiment zodanig vormgegeven dat de student zelfstandig kan werken. Ook 
deze versie is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van het COWOG (Kwant & le 
Rütte, 1994). Tegelijkertijd is bij het practicum Regeling van de Hartwerking een 
aantal kleine didactische verbeteringen doorgevoerd. Deze versie (IAP-C) is in 
1995 in gebruik genomen bij zowel de biologen als de farmaceuten. 
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Vanwege vervanging van de bestaande apparatuur door meer geavanceerde en 
snellere configuraties is in 1996 zowel bij biologen als bij farmaceuten een nieuwe 
versie van het practicum Regeling van de Hartwerking geintroduceerd. Inhoud en 
opzet van het practicum zijn ongewijzigd gebleven. De ontwikkeling van deze 
versie is gedaan door de auteur van voorliggend onderzoek (Beetsma, 2003). De 
introductie van deze versie (IAP-D) leverde voor de studenten een tijdwinst van 
een half uur op (Beetsma, 2004a).  

In 2000 is een versie geïntroduceerd, waarbij het mogelijk is geworden het 
leerpakket in zijn geheel (inclusief het beeldmateriaal) via de computer in een 
netwerkomgeving af te draaien. De opzet van het practicum is meer open van 
karakter geworden: de verplichte, vaste volgorde, waarin de deelproblemen 
doorgenomen moest worden, is losgelaten. Ook wordt bij het schrijven van de 
verslagen gebruik gemaakt van MS Word als tekstverwerker. De ontwikkeling van 
de laatste versie is overgenomen door een programmeur binnen de vakgroep 
Dierfysiologie en daarbij is de programmeeromgeving Director (Adobe, 2000) 
gebruikt.  

Het docententeam heeft de verschillende versies van de interactieve leerpakketten 
geëvalueerd door telkens bij de eerste implementatie de technische werking van 
het leerpakket tijdens het practicum te observeren. Vanaf 1997 konden studenten 
met behulp van vragenlijsten hun mening geven over het functioneren van het 
interactief practicum. De resultaten van deze vragenlijsten zijn in 2000 gebruikt 
voor het bijstellen van het interactieve practicum (Beetsma, 2003). 

Tot 1996 waren vijf configuraties voor het interactief practicum beschikbaar, 
daarna tien. Per student of koppel werden drie uren ingeroosterd. Bij biologie was 
het aantal beschikbare practicumdagen zodanig dat elke student afzonderlijk het 
practicum kon doornemen. Alleen bij uitvallen van apparatuur werd in koppels 
gewerkt. Bij farmacie was het practicum in de eerste jaren in een zodanig kort 
tijdbestek gepland, dat de studenten vanwege beperkt beschikbare apparatuur 
genoodzaakt waren om in koppels te werken. Na introductie van meer apparatuur 
in 1996 kon elke student bij farmacie afzonderlijk het practicum doornemen. 

Van 1993 tot 2000 zijn tijdens het doornemen van het interactieve leerpakket de 
teksten van de essays en gegevens over de tijdbesteding en het antwoordpatroon 
van de student verzameld en opgeslagen in zogenaamde logfiles. Deze gegevens 
vormen de basis van het voorliggend onderzoek. In hoofdstuk 5 wordt uitgebreid 
ingegaan op de kenmerken van de logfiles.  

1.4   Effectiviteit en efficiëntie van de instructievormen 

De in de vorige paragrafen beschreven ontwikkelingen kunnen als volgt worden 
samengevat: life experimenten, lineaire video, de vier varianten A-D van het 
interactief practicum, waarin de student de deelproblemen in een vaste volgorde 
doorneemt en variant E van het interactief practicum waarin de vaste volgorde bij 
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het doornemen van de deelproblemen is losgelaten. De verschillende varianten A-
E binnen het interactief practicum (IAP) worden gekenmerkt door: 

A. Eerste variant van het interactief practicum 
B. Technische verandering door de introductie van een nieuwe 

programmeeromgeving 
C. Aanbrengen van kleine didactische verbeteringen 
D. Technische verandering door de introductie van snellere, meer 

geavanceerde apparatuur 
E. Didactische verandering (loslaten van de vaste volgorde van het 

doornemen van de deelproblemen) en een technische verandering door de 
introductie van een nieuwe programmeeromgeving en nieuwe apparatuur  

In figuur 1.1 worden bij elke variant de essentiële kenmerken in de leer- en 
toetsomgeving, gegevens over leerresultaat (voor zover beschikbaar) en 
tijdbesteding door student en docent (per 100 studenten) samengevat.  

Voor zowel de biologen als de farmaceuten zijn er geen practicumcijfers voor de 
eerste twee instructievormen (life experimenten en lineaire video) beschikbaar. Het 
gemiddelde cijfer op het practicumonderdeel lag volgens de schatting van het 
docententeam rond de 7.5.  

De introductie van de lineaire video heeft geleid tot een afname in tijdbesteding in 
de leeromgeving voor zowel de student als de docent.  

Van de eerste en laatste instructievormen van het interactief practicum zijn geen 
exacte practicumcijfers beschikbaar. Het gemiddeld practicumcijfer van biologen 
op de interactieve instructievormen B tot en met D is 7.4 (Beetsma, 2004b), het 
gemiddeld practicumcijfer van drie jaargroepen biologen op het interactief 
practicum D is 7.5 (Beetsma, 2005) en het gemiddeld practicumcijfer van 
farmaceuten van drie jaargroepen op het interactief practicum D is 7.6 (Beetsma, 
2005). Geconcludeerd kan worden dat de gemiddelde practicumcijfers op de 
interactieve instructievormen nauwelijks verschillen. Ook biedt dit resultaat een 
ondersteuning van het door de docent geschatte practicumcijfer bij de eerste 
instructievorm van het practicum. De introductie van de eerste variant van het 
interactief practicum (IAP-A) heeft geleid tot een afname in tijdbesteding in de 
toetsomgeving door zowel de student als de docent. Bij de overige varianten van 
de interactieve instructievorm heeft alleen de introductie van snellere apparatuur 
(IAP-D) voor de student geleid tot een afname in tijdbesteding aan het practicum 
(Beetsma, 2004a). Geconcludeerd kan worden dat het invoeren van de nieuwe 
(interactieve) instructievormen succesvol is geweest. Bij gelijkblijvend leerresultaat 
(effectiviteit) heeft er een afname in tijdbesteding (efficiëntie) plaatsgevonden 
zowel voor studenten als docenten. De tijd die de student heeft besteed aan het 
practicum Regeling van de Hartwerking is afgenomen van twaalf uren aan de 
eerste instructievorm (life experimenten) tot anderhalf uur aan variant E van het 
interactief practicum. De tijd die de docent op jaarbasis heeft besteed aan het 
practicum is afgenomen van 150 uren aan de eerste instructievorm (life 
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experimenten) tot vijf uren voor het nakijken van de essays bij het interactief 
practicum.  

Instructievorm kenmerken 
leeromgeving 

kenmerken 
toetsomgeving 

life-experimenten 

biologie: 1975 – 1984 

farmacie: 1976 – 1985 

uitvoeren experimenten 
op proefdieren in vaste 
volgorde 

verslaglegging volgens 
wetenschappelijke criteria 

studenttijd: 8 uren 
docenttijd: 100 uren 

studenttijd: 4 uren 
docenttijd: 50 uren 

 practicumcijfer: 7.5 (geschat) 

lineaire video 

biologie: 1985 – 1987 

farmacie: 1986 – 1992 

bekijken videoregistratie 
van experimenten in 
vaste volgorde 

verslaglegging volgens 
wetenschappelijke criteria 

studenttijd: 2 uren 
docenttijd: 4 uren 

studenttijd: 4 uren 
docenttijd: 50 uren 

interactief practicum 
(vier varianten A-D) 

biologie: 1988 – 1999 

farmacie: 1993 – 1999 

bekijken videoregistratie 
van experimenten in 
vaste volgorde via de 
computer 
vraag en antwoordspel 
student bepaalt tempo 

korte essays (1 A-4) via de 
computer 

 

studenttijd: 60 - 75 
minuten  
docenttijd: n.v.t. 

studenttijd: 30 – 45 
minuten 
docenttijd: 5 uren 

 practicumcijfer: 7.4 (biologen IAP B-D) 
practicumcijfer: 7.5 (biologen 96-98 IAP D) 
practicumcijfer: 7.6 (farmaceuten 97-99 IAP D) 

interactief practicum E 

biologie: vanaf 2000 

farmacie: vanaf 2000 

integratie video in 
computer 
bekijken videoregistratie 
van experimenten in zelf 
te kiezen volgorde 
vraag en antwoordspel 
student bepaalt tempo 

korte essays (1 A-4) via de 
computer 

 

studenttijd: 60 minuten 
docenttijd: n.v.t. 

studenttijd: 30 minuten 
docenttijd: 5 uren 

Figuur 1.1 Vergelijking van instructievormen van het practicum Regeling 
Hartwerking 
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De vraag is nu waarom het interactieve practicum succesvol is. Het interactief 
practicum bestaat uit drie onderdelen, namelijk het vakinhoudelijke onderdeel (de 
fysiologie), het onderwijskundig didactisch onderdeel en het technologische 
onderdeel (courseware door gebruik van de computer met randapparatuur als 
‘drager’). Het feit dat de inhoud van het practicum in de loop der jaren niet 
veranderd is en het gegeven dat jarenlang dezelfde docent verantwoordelijk is 
geweest voor het Dierfysiologie onderwijs en ook jarenlang dit practicumonderdeel 
heeft beoordeeld, maakt het mogelijk verklaringen voor het succes van het 
interactief onderwijsprogramma te zoeken in de effectiviteit en efficiëntie van het 
technologische en didactisch onderdeel binnen het interactief 
onderwijsprogramma. Het is gebleken dat technologische verbeteringen een te 
verwaarlozen bijdrage leveren aan de effectiviteit van het interactief practicum, 
maar de bijdrage aan efficiëntie is zeer groot (Beetsma, 2004a). Het voorliggende 
onderzoek richt zich daarom op de vraag welke didactische aspecten van het 
interactief practicum Regeling van de Hartwerking een bijdrage leveren aan het 
succes ervan, waarbij rekening gehouden wordt met de eigenschappen van 
courseware als ‘drager’ van informatie.  

Het onderwijskundig succes van onderwijsinnovaties wordt vaak beschreven in 
termen van effectiviteit en efficiëntie. De effectiviteit, maar ook de efficiëntie van 
een onderwijsinnovatie kan onderzocht worden door het uitvoeren van 
experimenteel en quasi-experimenteel onderzoek, waarbij de onderwijsinnovatie 
wordt vergeleken met ‘traditioneel’ onderwijs (Cooley & Lohnes, 1976; Reeves, 
1986). Een andere benaderingswijze is de effectiviteit en efficiëntie van een 
onderwijsinnovatie te onderzoeken met behulp van onderwijseffectiviteitmodellen. 
Deze modellen bieden de mogelijkheid na te gaan of onderdelen van een 
onderwijsinnovatie een bijdrage leveren aan effectiviteit en/of efficiëntie, waarbij 
achtergrondkenmerken van studenten als controle worden meegenomen (Cooley 
& Lohnes, 1976; Walberg, 1984; Creemers, 1994; Scheerens & Bosker, 1997; 
Levin & McEwans, 2001; Creemers & Kyriakides, 2008). In het voorliggend 
onderzoek wordt gekozen voor de laatste benaderingswijze, omdat tegelijkertijd de 
effectiviteit en de efficiëntie van de onderwijsinnovatie onderzocht kan worden. 
Bovendien kan van onderdelen van de onderwijsinnovatie de efficiëntie en 
effectiviteit worden bepaald, in tegenstelling tot het onderzoek volgens het 
experimenteel design.  

Bij effectiviteit gaat het om het uiteindelijke leerresultaat, meestal uitgedrukt in het 
behaalde cijfer voor een studieonderdeel. Bij efficiëntie speelt de manier waarop 
het doel bereikt wordt een rol. In onderwijs gaat het om de manier waarop het 
leerresultaat wordt bereikt. Ten eerste kan gekeken worden naar de tijd die een 
student nodig heeft om het leerresultaat te bereiken. De tijdbesteding van de 
student aan onderwijs kan beschouwd worden als een afspiegeling van het 
leerproces (Moonen, 1994; Winne, 1987). Ten tweede kan gekeken worden naar 
tijd die de docent besteedt en middelen die vanuit de onderwijsorganisatie ingezet 
zijn bij het bereiken van het leerresultaat (Levin & McEwans, 2001; Moonen, 1994). 



 

 

  17 

 

 

 

 

 

Dissertatie Yta Beetsma.docx 

Achtergronden van het onderzoek 

1.5   Beschikbaarheid van gegevens 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, moeten gegevens ten aanzien 
van effectiviteit en efficiëntie voor het practicum Regeling van de Hartwerking 
beschikbaar zijn. Het gaat om leerresultaat, tijdbesteding van de student aan de 
verschillende didactische aspecten van het practicum en de teksten van de 
essays, achtergrondkenmerken van de studenten en tijdbesteding door de docent.  

Vanaf het jaar 1990 zijn gegevens beschikbaar over leerresultaat en 
achtergrondkenmerken van de student. Sinds die periode wordt de 
studievoortgang van studenten bij Biologie en Farmacie namelijk bijgehouden in 
een digitaal studievoortgangregistratiesysteem. Dit systeem bevat naast 
studieresultaten in de vorm van eindcijfers van cursussen ook 
achtergrondkenmerken van de student zoals geslacht, leeftijd, vooropleiding en 
eindexamencijfers. In figuur 1.2 worden de verschillende instructievormen voor 
eerstejaars biologen en tweedejaars farmaceuten in een tijdsbalk geplaatst, 
waarbij aangegeven wordt welke gegevens beschikbaar zijn. 

Het cijfer op het practicum Regeling van de Hartwerking is vanaf 1990 
beschikbaar. Het docententeam van de vakgroep Dierfysiologie heeft namelijk alle 
deelcijfers van de cursussen Dierfysiologie voor biologen en farmaceuten vanaf die 
periode bijgehouden en gearchiveerd. Vanaf 1997 hield de verantwoordelijke 
docent voor de cursus Dierfysiologie bij de studierichting Biologie de deelcijfers in 
digitale vorm bij. De ontbrekende cijfers op het practicum Regeling van de 
Hartwerking zijn ten behoeve van het voorliggend onderzoek handmatig ingevoerd 
aan de hand van deelnemerslijsten, die samengesteld zijn met behulp van het 
digitale studievoortgangregistratiesysteem. Gegevens over de tijdbesteding van de 
studenten aan onderdelen van het interactief practicum zijn voor de jaargroepen 
1993 – 1999 beschikbaar, evenals het antwoordpatroon van de studenten en de 
teksten van de essays. Deze gegevens zijn tijdens het doorlopen van het 
interactief practicum opgeslagen in logfiles. 

De eerste drie instructievormen (life experimenten, lineaire video en de eerste 
vorm van het interactief onderwijsprogramma) worden niet in het voorliggende 
onderzoek betrokken vanwege het ontbreken van gegevens over leerresultaten, 
achtergrondkenmerken en tijdbesteding van de student. Ook de laatste variant van 
het interactief practicum (IAP E) vervalt vanwege het ontbreken van gegevens over 
leerresultaten en tijdbesteding van de student.  

Er zijn geen exacte gegevens beschikbaar over de begeleidingstijd en nakijktijd 
van de docent. Daarom wordt deze operationalisering van efficiëntie niet in het 
voorliggende onderzoek betrokken.  

In het voorliggend onderzoek zouden de overblijvende vier varianten van het 
interactief practicum (B – D) betrokken kunnen worden, maar het blijkt dat allerlei 
storende factoren invloed hebben op de kernvariabelen van het onderzoek. Het 
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invoeren van een snellere computer in 1996 leidde tot een reductie in tijdbesteding 
door de studenten en kan beschouwd worden als een storende factor op de 
kernvariabele tijdbesteding door studenten (Beetsma, 2004a).  
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Figuur 1.2 Instructievormen Regeling Hartwerking en beschikbare gegevens in 
chronologische volgorde 

In de periode 1993 tot 1999 hebben zich grote en kleine veranderingen in de opzet 
van het Dierfysiologie onderwijs voorgedaan, zowel bij biologen als bij 
farmaceuten. Raadpleging van studiegidsen, een interview met het docententeam 
van de vakgroep Dierfysiologie, dat verantwoordelijk is voor zowel de 
Dierfysiologie cursus voor biologen en farmaceuten en een interview met de 
studieadviseur van Farmacie heeft inzicht gegeven in deze veranderingen, die 
invloed hebben gehad op leerresultaat en beginkennisniveau van de student 
(Beetsma 2004b, 2005). De veranderingen in instructievormen en onderwijsopzet 
zijn in figuur 1.3 weergegeven voor de biologen en farmaceuten afzonderlijk. 

Het blijkt bijvoorbeeld dat bij de biologen binnen de cursus Dierfysiologie het aantal 
colleges over de theorie in de loop van de jaren is afgenomen. Dit betekent een 
reductie in de hoeveelheid aangeboden leerstof en is een storende factor bij de 
kernvariabele beginkennisniveau van de student aan het begin van het practicum. 
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Achtergronden van het onderzoek 

interactief practicum biologen 93 94 95 96 97 98 99 

instructievorm (IAP) B C 
D 

 D 

soort verandering 
technisch didactisch 

technisch snellere 
PC 

aantal hoorcolleges vooraf 
43 

25 18 0 
43 35 

Beoordelaars 1 2 

 

interactief practicum 
farmaceuten 

93 94 95 96 97 98 99 

instructievorm (IAP) B C D 

soort verandering technisch did. technisch snellere PC 

theorie vooraf getoetst? Ja nee ja nee 

beoordelaars 1 3 

Figuur 1.3 Veranderingen in de interactieve instructievorm en onderwijsopzet voor 
de jaargroepen 93-99 

Bij de farmaceuten is in 1996 de bijbehorende theorie voorafgaand aan het 
practicum in een aparte cursus aangeboden en getoetst. Dit kan beschouwd 
worden als een storende factor bij de kernvariabele beginkennisniveau van de 
student. Ten slotte heeft zowel bij biologen als bij farmaceuten een wisseling 
plaatsgevonden van docenten, die verantwoordelijk waren voor het practicum en 
dus voor het nakijken van de practicumverslagen. Dit kan een storende factor zijn 
bij de kernvariabele leerresultaat.  

Om de storende invloed op beginkennisniveau van de student zoveel mogelijk uit 
te sluiten, wordt in het voorliggend onderzoek gekozen voor een zo homogeen 
mogelijk samengestelde groep studenten, namelijk de groep in één 
onderwijssituatie. Dit geldt voor biologen uit de jaargroepen 1996, 1997 en 1998 en 
voor de farmaceuten uit jaargroepen 1997, 1998 en 1999. Door deze keuze kan 
echter niet gecontroleerd worden voor de mogelijk storende invloed van 
docentwisseling op leerresultaat. Er is per studierichting één docent die de essays 
nakijkt en beoordeelt, maar het gaat om verschillende docenten (zie figuur 1.3).  

Om de storende invloed op tijdbesteding door de student uit te sluiten worden van 
bovengenoemde jaargroepen alleen de gegevens van die studenten in het 
onderzoek betrokken, die het interactief practicum hebben doorgenomen op snelle 
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computers (variant IAP-D). De onderzoeksgroep bestaat uit 282 biologen en 241 
farmaceuten. 

De vraagstelling van dit onderzoek luidt dan: 

Welke didactische aspecten of instructiekenmerken hebben een bijdrage geleverd 
aan het succes van het interactief practicum Regeling van de Hartwerking in 
termen van leerresultaat en tijdbesteding door de student? 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op relevante onderwijseffectiviteitmodellen. 
Gekozen wordt voor het onderwijseffectiviteitsmodel van Creemers voor klassikaal 
onderwijs (1994), omdat de relevante instructiekenmerken en relaties tussen de 
verschillende componenten in dit model het meest uitgebreid aan bod komen. In 
hoofdstuk 3 worden de effectiviteit en efficiëntie van het interactief practicum in 
termen van courseware en vanuit drie leertheorieёn belicht. Dat leidt tot een 
overzicht van effectieve en efficiënte instructiekenmerken voor het interactief 
practicum. In hoofdstuk 4 wordt het onderwijseffectiviteitsmodel van Creemers voor 
klassikaal onderwijs vertaald naar een model voor het interactief practicum. De 
algemene vraagstelling wordt vervolgens uitgewerkt in een aantal 
onderzoeksvragen. In hoofdstuk 5 worden de geselecteerde effectieve en efficiënte 
instructiekenmerken van het interactief practicum geoperationaliseerd. In hoofdstuk 
6 worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd en in hoofdstuk 7 komen de 
discussie en conclusies aan bod. 



   

 

Hoofdstuk 2.  
Onderwijseffectiviteitmodellen 

 

2.1   Onderzoek naar effectiviteit van onderwijs 

De reactie op het onderzoek van Coleman et al. (1966) en van Jenks et al. (1972) 
naar gelijke kansen in het onderwijs wordt beschouwd als start van het onderzoek 
naar onderwijseffectiviteit. Uit deze onderzoeken bleek dat na statistisch corrigeren 
voor aanleg en het sociaal milieu van de leerlingen slechts 10% van de variantie in 
leerprestaties verklaard werd door kenmerken van het onderwijs (Scheerens & 
Bosker, 1997; Creemers & Kyriakydes, 2008). Om aan te tonen dat onderwijs er 
toe deed, is onderzoek opgestart waarbij er naar gestreefd werd de processen in 
de klas en in de school in zo ‘zuiver’ mogelijke vorm te relateren aan leerprestaties, 
door middel van het modelleren van onderwijseffectiviteit. Met behulp van 
onderzoek naar de effectiviteit van onderwijs wilde men vooral veranderbare 
instructiekenmerken en schoolkenmerken op het spoor komen om die vervolgens 
te gebruiken het onderwijs te verbeteren (Creemers & Kyriakydes, 2008).  

Bij het modelleren van onderwijseffectiviteit gaat het om het vullen van de 
hoofdcomponenten context en onderwijs met componenten en met factoren of 
kenmerken, die invloed hebben op de effectiviteit van het onderwijs en om het 
specificeren van relaties tussen componenten. Studentgebonden kenmerken 
worden daarbij als controle gebruikt. De methode van gecontroleerde correlatie 
(Cooley & Lohnes, 1976) maakt het mogelijk te specificeren hoeveel variantie 
achtergrondkenmerken van de student en kenmerken van de context en school- en 
instructiekenmerken elk afzonderlijk verklaren in leerresultaten. Om na te gaan 
hoeveel variantie in leerresultaten toegewezen kan worden aan interacties tussen 
de componenten wordt gebruik gemaakt van de techniek van lineaire structurele 
modellering of padanalyses (Reeves, 1986). Door de opkomst van geavanceerde 
statistische technieken is het mogelijk geworden effecten van kenmerken op 
studentniveau, klasniveau en schoolniveau op elk afzonderlijk niveau te 
berekenen. Bij het analyseren van de gegevens wordt namelijk rekening gehouden 
met de hiërarchische structuur van gegevens: studenten zijn opgenomen (nested) 
onder klassen en klassen zijn opgenomen onder scholen (Creemers & Kyriakydes, 
2008, 31). 

Bij de vulling van de hoofdcomponenten en componenten werd in de eerste jaren 
gebruik gemaakt van technieken zoals factoranalyse waarmee het aantal factoren 
per component gereduceerd werd. Later is gebruik gemaakt van de kennisbasis 
van onderzoeksresultaten naar effectieve instructiekenmerken en 
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schoolkenmerken, gebaseerd op reviews en meta-analyses (onder andere 
Walberg, 1984; Fraser, Walberg, Welch & Hattie, 1987; Wang, Haertel & Walberg, 
1993; Creemers, 1994; Sipe & Curlette, 1996; Scheerens & Bosker, 1997). Wang 
et al. (1993) vergeleken de resultaten van drie verschillende benaderingen voor het 
samenvatten van effectieve instructiekenmerken en schoolkenmerken, namelijk 
inhoudsanalyse, beoordeling door deskundigen en meta-analyses (Fraser et al., 
1987) en kwamen tot de conclusie dat de benaderingen overeenkomende 
resultaten opleverden.  

De vulling van de hoofdcomponenten en componenten van een model kan vanuit 
een aantal invalshoeken worden gedaan, namelijk de economische benadering, de 
onderwijspsychologische en de sociologische benadering (Creemers, 1994; 
Scheerens & Bosker, 1997). De economische benadering kiest bij het vullen van 
de hoofdcomponent onderwijs voor factoren zoals de docent/leerling verhouding, 
opleidingsniveau van de docent, ervaring van de docent, salaris van de docent en 
uitgaven per leerling (Hanushek, 1979; Scheerens & Bosker, 1997). De 
onderwijspsychologische benadering richt zich bij de vulling van de 
hoofdcomponent onderwijs op leerprocessen, zoals die in de klas plaatsvinden en 
bij de vulling van de hoofdcomponent achtergrondkenmerken van de student op 
factoren als leercapaciteit en motivatie (Creemers, 1994). De sociologische 
benadering richt zich bij de vulling van de hoofdcomponent onderwijs op factoren 
op schoolniveau zoals het schoolklimaat en de cultuur en bij de vulling van de 
hoofdcomponent achtergrondkenmerken van de student op factoren die de 
afkomst van studenten beschrijven zoals sociaal economische afkomst (Social 
Economic Status = SES), geslacht en leeftijdsgroep (Creemers & Kyriakides, 
2008). Bij de algemeen onderwijskundige benadering zijn de genoemde 
invalshoeken samengenomen (Scheerens & Bosker, 1997; Kyriakides, 2005; 
Creemers & Kyriakides, 2008) 

Bij het modelleren van de relaties tussen de (hoofd)componenten van een model 
kan een aantal benaderingen onderscheiden worden, de zogenaamde input – 
output benadering (Coleman et al. 1966; Hanushek, 1979; Walberg, 1984), de 
input-proces-output benadering (Reeves, 1986; Creemers, 1994) en in latere jaren 
de algemeen onderwijskundige benadering, waarbij meerdere niveaus 
onderscheiden worden (Scheerens & Bosker, 1997; Kyriakides, 2005; Creemers & 
Kyriakides, 2008).  

2.2   Input – output benadering 

Bij de input- output benadering speelt de onderwijsproductiefunctie een belangrijke 
rol. Deze productiefunctie wordt ook toegepast in de economie en de landbouw. 
Een onderwijsproductie functie bestaat uit de volgende hoofdcomponenten: 

Lit = f ( Context
(t)

,  Onderwijsi
(t)

, Studenti ) 

Lit = leerresultaat op tijdstip t van student i; Context
(t) 

= vector van factoren die het 
effect van de omgeving of context op tijdstip t beschrijven; Onderwijsi

(t)
 = vector 
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van factoren die het effect van instructiekenmerken en schoolkenmerken op tijdstip 
t beschrijven en Studenti = vector van achtergrondkenmerken van de student. De 
aanname in het onderliggend model is dat meer onderwijskundige input zal leiden 
tot toename in leerresultaten, maar deze toename verloopt niet lineair en vlakt af. 
De hoofdcomponenten kunnen onderverdeeld worden in componenten, die 
vervolgens weer gevuld worden met factoren (Hanushek, 1979).  

2.3   Input – proces – output benadering 

Bij de input – proces – output benadering wordt een onderscheid gemaakt naar 
studentgebonden kenmerken en context (input), processen en output van 
onderwijs. Het op het spoor komen van effectieve procesvariabelen in de klas en in 
de school staat bij deze benadering centraal. Het specificeren van factoren op het 
niveau van de docent of school is echter niet voldoende. Winne (1987) geeft aan 
dat het belangrijk is inzicht te krijgen in de cognitieve processen van de student 
tijdens het leren. Daarom pleit hij ervoor variabelen op het niveau van de student in 
het model op te nemen, die een afspiegeling zijn van deze cognitieve processen. 
Een voorbeeld van een dergelijke variabele is tijd die de student besteedt aan een 
leertaak (Winne, 1987; Creemers, 1994, blz. 45). Binnen deze benadering is op 
verschillende terreinen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van onderwijs. In 
evaluatieonderzoek van stimuleringsprogramma’s in school staat de effectiviteit 
van specifieke curricula centraal. In onderzoek naar effectieve scholen staan 
proceskenmerken van scholen centraal. In onderwijspsychologisch experimenteel 
onderzoek en onderzoek waar gebruik gemaakt wordt van observatie staan 
docentkenmerken, instructie en de organisatie van klassen centraal (Scheerens & 
Bosker, 1997, blz 140). 

2.4   Algemeen onderwijskundige benadering 

Bij de algemeen onderwijskundige benadering worden de verschillende 
onderzoeksgebieden geïntegreerd: onderzoek naar schooleffectiviteit, onderzoek 
naar effectieve docenten en onderzoek, waarbij de onderwijsproductiefuncties 
centraal staan (Kyriakides, 2005). Voorbeelden van deze modellen zijn: a) het 
QAIT/MACRO model (Stringfield & Slavin, 1992), b) het model vanuit het 
perspectief van de schoolorganisatie onderbouwd met organisatietheorieën 
(Scheerens, 1992) en c) het model voor onderwijseffectiviteit vanuit het perspectief 
van effectieve instructie en onderbouwd met leertheorieën (Creemers, 1994; 
Creemers & Kyriakides, 2008). Deze modellen worden gekenmerkt door 
onderscheid te maken in verschillende niveaus (multilevel): het niveau van de 
individuele student, van de klas, van de school en de schoolomgeving (context), 
waarbij de niveaus aan elkaar gerelateerd zijn.  
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2.5   Keuze invalshoek bij modelleren 
onderwijseffectiviteitsmodel 

Omdat in het voorliggende onderzoek het didactisch ontwerp centraal staat wordt 
gekozen voor modellen die ontwikkeld zijn vanuit de onderwijspsychologische 
invalshoek. Eerst wordt ingegaan op het leermodel van Carroll (1963, 1989). Dit 
model geldt als het vertrekpunt bij het modelleren van de relaties tussen 
componenten van onderwijseffectiviteitmodellen (Scheerens & Bosker, 1997).  

Vervolgens wordt ingegaan op het onderwijsproductiemodel van Walberg (1984). 
Bij het operationaliseren van het model is gebruik gemaakt van een synthese van 
resultaten van 2575 onderzoeken (Walberg, 1984; 1986, Fraser et al., 1987). In 
latere jaren hebben Walberg en zijn collega’s de relaties tussen de 
hoofdcomponenten, componenten en factoren van het model onderzocht met 
behulp van de techniek van padanalyse (Reynolds & Walberg, 1991, 1992a, 
1992b, 1992c).  

Ten slotte wordt ingegaan op het onderwijseffectiviteitsmodel, dat is ontwikkeld 
door Creemers (1994). In dit model van Creemers worden bij het specificeren van 
effectieve factoren naast het niveau van de student en het niveau van de klas nog 
twee niveaus onderscheiden: het schoolniveau en het context niveau. Verder 
onderscheidt Creemers op de afzonderlijke niveaus de componenten kwaliteit, tijd 
en gelegenheid. (Creemers, 1994). 

2.6   Leermodel van Carroll 

In het leermodel van Carroll (1963) wordt een relatie gelegd tussen 
studentgebonden kenmerken, de tijd die de student aan een leertaak besteedt 
(time on task of actief bestede tijd) en het leerresultaat of beheersingsniveau. 
Carroll neemt de volgende studentgebonden kenmerken op in het model: 
leercapaciteit (aptitude), vermogen om instructie te begrijpen en de tijd die de 
student bereid is aan een leertaak te besteden (perserverance). Onder vermogen 
om instructie te begrijpen verstaat Carroll het vermogen om na te gaan wat de 
leertaak inhoudt en het vermogen om een goede studieaanpak te bepalen. De tijd, 
die de student bereid is aan een leertaak te besteden kan opgevat worden als een 
operationalisering van de motivatie van de student. Verder neemt Carroll de 
volgende onderwijsfactoren in het model op: tijd die beschikbaar is om aan de 
leertaak te besteden (beschikbare roostertijd) en de kwaliteit van instructie. Onder 
beschikbare roostertijd valt de tijd die vanuit het onderwijs beschikbaar is gesteld 
(ingeroosterd) voor het uitvoeren van leertaken. Aanvankelijk heeft Carroll (1963) 
niet aangegeven wat onder kwaliteit van instructie moet worden verstaan, maar in 
een later artikel noemt hij de volgende effectieve instructiekenmerken: geven van 
studieaanwijzingen, helder presenteren van de leerstof en het behandelen van 
leerstofonderdelen in een adequate volgorde (Carroll, 1989).  



 

 

  25 

 

 

 

 

 

Dissertatie Yta Beetsma.docx 

Onderwijseffectiviteitmodellen 

De tijd die een student besteedt aan een leertaak (time on task) wordt bepaald 
door a) de beschikbare roostertijd, b) de tijd die een student bereid is aan de 
leertaak te besteden (perserverance) of c) de benodigde tijd. De benodigde tijd 
wordt beïnvloed door de studentgebonden kenmerken leercapaciteit (aptitude) en 
het vermogen om instructie te begrijpen en het onderwijsgebonden kenmerk 
kwaliteit van instructie.  

2.7   Onderwijsproductiviteit model van Walberg 

In het onderwijsproductiviteit model van Walberg (1984) worden niet alleen 
basisvaardigheden (lezen, rekenen) en cognitieve leertaken betrokken, maar ook 
niet-cognitieve leertaken, zoals attitudes. Het model is vooral onderzocht in het 
basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Walberg neemt de volgende 
studentgebonden kenmerken op in het model: aanleg (ability), ontwikkelingsniveau 
(meestal gemeten in termen van leeftijd) en motivatie of het zelfconcept van de 
student. Onder de onderwijsgebonden kenmerken vallen kwantiteit van instructie 
en kwaliteit van instructie. Walberg (1984) vond bij het uitvoeren van een synthese 
van onderzoek naar effectief onderwijs de volgende effectieve 
instructiekenmerken: terugkoppeling in de vorm van beloning en straf, speciale 
onderwijsprogramma’s voor hoogbegaafden, gestructureerd leren lezen, geven 
van hints en feedback, beheersingsleren bij natuurkunde en samenwerken in 
kleine groepen (Scheerens & Bosker, 1997, blz. 218). Hoewel Walberg aangeeft 
dat zijn model onderbouwd is met eerdergenoemde onderzoeksresultaten, maakt 
hij daarvan geen gebruik bij de invulling van de onderwijsgebonden componenten 
kwaliteit van instructie en kwantiteit van instructie. De vulling van deze 
componenten is sterk afhankelijk van de onderwijssituatie waarin het model is 
onderzocht (Walberg & Weinstein, 1982; Horn & Walberg, 1984; Shanahan & 
Walberg, 1985; Walberg, Fraser & Welch, 1986; Walberg & Ethington, 1991; 
Reynolds & Walberg, 1991, 1992a, 1992b, 1992c; Young & Fraser, 1993; Young, 
Reynolds & Walberg, 1996). 

Walberg voegt de hoofdcomponent context toe aan het model. Hij is van mening 
dat een student in de eerste twintig jaar van zijn of haar leven in verhouding weinig 
tijd doorbrengt in het formele onderwijs in vergelijking met de tijd die hij of zij 
daarbuiten doorbrengt. Daarom is hij van mening dat niet alleen factoren, die het 
leren in school beschrijven, in het model opgenomen moeten worden, maar ook 
factoren die daarbuiten leren kunnen beïnvloeden. Walberg verdeelt de 
hoofdcomponent context in de volgende componenten: het psychologische klimaat 
in de klas (class), de thuissituatie (home), de vriendenkring (peers) en gebruik van 
vrije tijd, waaronder televisiekijken (mass media). De invloed van de negen 
componenten op leerresultaat wordt berekend met behulp van een 
onderwijsproductiefunctie (Walberg, 1984).  
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2.8   Onderwijseffectiviteitsmodel van Creemers 

Creemers voert bij het specificeren van effectieve factoren in een model voor 
onderwijseffectiviteit meerdere niveaus in, namelijk het studentniveau, het 
klasniveau, het schoolniveau en het contextniveau. Daarbij maakt hij bij de vulling 
van de componenten op elk afzonderlijk niveau gebruik van de kenmerken tijd, 
kwaliteit en gelegenheid tot leren en gebruikt daarbij resultaten van onderzoek 
naar de effectiviteit van onderwijs (Creemers, 1994). Creemers heeft het leermodel 
van Carroll als uitgangspunt genomen voor de invulling van de componenten op 
studentniveau en klasniveau en gebruikt daarbij resultaten van onderzoek naar de 
relaties in het leermodel van Carroll (o.a. Fisher et al., 1980; Gettinger, 1983, 
1984a, 1984b, 1985, 1989; Aldridge, 1983; Johnston & Aldridge, 1985; Creemers, 
1994). Het model is onderzocht in het basisonderwijs (Reezigt, Guldemond & 
Creemers, 1999; Driessen & Sleegers, 2000; Kyriakides, Campbell & Gagatsis, 
2000; Kyriakides, 2005) en in het voortgezet onderwijs (de Jong, Westerhof & 
Creemers, 2000; de Jong, Westerhof & Kruiter, 2004). Een overzicht van de 
componenten van het model op de verschillende niveaus en de onderlinge relaties 
tussen de componenten wordt in figuur 2.1 gegeven.  

Creemers neemt leerresultaten in het onderwijs als effectiviteitcriteria op in zijn 
model, onderverdeeld naar basisvaardigheden, hogere (higher-order) 
vaardigheden en metacognitieve vaardigheden. Onder basisvaardigheden laat hij 
vaardigheden als lezen, rekenen en taal vallen. Hoewel hij niet aangeeft wat onder 
hogere vaardigheden verstaan moet worden, valt af te leiden dat daaronder die 
cognitieve vaardigheden vallen die niet betrekking hebben op basisvaardigheden. 
Onder metacognitieve vaardigheden verstaat hij de vaardigheden die het 
cognitieve leren overstijgen zoals vaardigheden om het leren te controleren. 
Creemers laat in het midden of onder metacognitieve vaardigheden ook attitudes 
vallen (Creemers, 1994, blz. 111). 

Creemers neemt de volgende studentgebonden kenmerken op in zijn model: 
leercapaciteiten (aptitudes), sociaal economische achtergrond (SES) en motivatie. 
Creemers (1994) geeft geen verdere onderverdeling van leercapaciteiten 
(aptitudes). Creemers neemt de factor vermogen om instructie te begrijpen uit het 
leermodel van Carroll niet als aparte factor op, maar beschouwt de factor als een 
onderdeel van aptitudes (Creemers, 1994, blz. 28). De Jong et al. (2004) laten in 
een onderzoek naar de validiteit van het onderwijseffectiviteitsmodel van Creemers 
onder leercapaciteiten (aptitudes) algemene intelligentie en eerdere leerervaringen 
vallen.  

De sociaal economische achtergrond (SES) van de student verwijst naar de 
economische positie van de ouders en hun culturele omgeving. Creemers voegt 
deze factor toe, omdat onderzoek in het basis en voortgezet onderwijs laat zien, 
dat SES een krachtige factor is in het verklaren van leerresultaten (Westerhof, 
1996).  
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Figuur  2.1 Het onderwijseffectiviteitsmodel volgens Creemers (1994)
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In het leermodel van Carroll is motivatie uitgedrukt in termen van tijd, namelijk de 
tijd die een student bereid is te besteden aan een leertaak (perserverance). 
Creemers plaatst motivatie zonder uit te leggen wat hij eronder verstaat tussen 
achtergrondkenmerken van de student, actief bestede tijd (time on task) en 
leerresultaat, waarmee hij een directe invloed van motivatie suggereert op 
leerresultaat en een indirecte invloed via actief bestede tijd (Creemers, 1994, blz. 
119). Verder geeft hij aan dat leerresultaten omgekeerd invloed kunnen uitoefenen 
op motivatie (Creemers, 1994, blz. 119; De Jong et al., 2004). De Jong et al. 
(2004) maken aannemelijk dat door deze plaatsing Creemers motivatie 
waarschijnlijk opvat als een tamelijk stabiele eigenschap van de student. De Jong 
et al. (2004) geven echter aan dat deze operationalisering van motivatie niet 
overeenkomt met onderzoeksresultaten, waaruit blijkt dat motivatie beïnvloed kan 
worden door de docent of de school (Knuver, 1993; Brandsma, 1993).  

Creemers neemt de factoren actief bestede tijd (time on task) en beschikbare 
roostertijd uit het leermodel van Carroll ongewijzigd over. Actief bestede tijd (time 
on task) plaatst hij op het niveau van de student en beschikbare roostertijd op het 
niveau van de klas. Kwaliteit van instructie plaatst Creemers op het niveau van de 
klas en vult deze component met factoren, die geselecteerd zijn op basis van 
onderzoek naar effectief onderwijs. Creemers breidt het model uit met het kenmerk 
gelegenheid tot leren. Op het niveau van de klas operationaliseert hij gelegenheid 
tot leren (opportunity to learn of content coverage) als het aanbod van 
leermaterialen, onderwerpen en oefeningen. Hij voert als argument voor deze 
toevoeging aan, dat onderzoek laat zien dat tijdsfactoren alleen niet voldoende zijn 
om leerresultaat te verklaren (Creemers, 1994, blz. 30 - 34). Hoewel gelegenheid 
tot leren en beschikbare roostertijd op het niveau van de klas als afzonderlijke 
componenten beschouwd kunnen worden, neemt Creemers deze in het model 
samen onder één component (Creemers, 1994, blz. 119). Op studentniveau wordt 
gelegenheid tot leren geoperationaliseerd als de manier waarop de student gebruik 
maakt van de aangeboden instructie (gebruikte gelegenheden). Creemers laat 
actief bestede tijd en gebruikte gelegenheden onder de component leergedrag van 
de student vallen, hoewel hij de term leergedrag niet expliciet noemt (Creemers, 
1994, blz. 119).  

Achtergrondkenmerken van de student oefenen direct invloed uit op leerresultaat 
en indirect via de componenten motivatie, time on task en/of gebruikte 
gelegenheden. Actief bestede tijd (time on task) en gebruikte gelegenheden 
oefenen direct invloed uit op leerresultaat. Beschikbare roostertijd en gelegenheid 
tot leren beïnvloeden time on task en gebruikte gelegenheden op studentniveau. 
De component kwaliteit van instructie oefent direct invloed uit op leerresultaat en 
indirect via beschikbare roostertijd en gelegenheid tot leren. De componenten op 
klasniveau beschikbare roostertijd, gelegenheid tot leren en kwaliteit van instructie 
worden beïnvloed door effectieve componenten op schoolniveau en context 
niveau.  
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Figuur  2.2 Het onderwijseffectiviteitmodel volgens Creemers (1994) op student en 
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Bij de verdere invulling van de component kwaliteit van instructie op klasniveau 
neemt Creemers algemeen geldende leerpsychologische principes als richtlijn, 
namelijk de principes van  beheersingsleren en effectieve structurering, gebaseerd 
op onderzoeksresultaten naar effectieve curricula en effectieve groeperingsvormen 
in de klas (o.a. Walberg, 1984; Fraser et al. 1987; Wang et al., 1993, Creemers, 
1994) en op onderzoek naar effectiviteit van docentgedrag (o.a. Fisher et al., 1980; 
Rosenshine, 1980). In figuur 2.2 wordt een overzicht van het 
onderwijseffectiviteitsmodel op het niveau van de klas en de student gegeven 
(Creemers, 1994, blz. 119).  Hij onderscheidt daarbij drie subcomponenten: het 
curriculum, de gekozen groeperingsvorm (zoals onderwijs opgezet volgens de 
principes van beheersingsleren, groepering naar capaciteiten en samenwerkend 
leren) en het gedrag en vaardigheden van de docent. De docent heeft hierbij een 
sturende rol en bepaalt welke materialen uit het curriculum en welke 
groeperingsvormen worden toegepast. In de subcomponenten curriculum en 
docentgedrag kunnen overeenkomstige factoren worden onderscheiden, namelijk 
het specificeren van heldere doelen en inhoud. In alle drie subcomponenten zijn 
ook overeenkomstige factoren te onderscheiden, namelijk de cyclus van evaluatie, 
feedback en corrigerende instructie (De Jong et al, 2004). Specifieke effectieve 
factoren bij docentgedrag zijn hoge verwachtingen van de docent en de 
managementtaken (Creemers, 1994, blz. 119; De Jong et al., 2004). Specifieke 
effectieve factoren bij groeperingsvormen zijn het groeperen volgens 
leercapaciteiten en samenwerkend leren (Creemers, 1994, blz. 119). Bij de 
vormgeving van de component kwaliteit van instructie geldt het consistentie 
principe: de factoren in de afzonderlijke subcomponenten zijn pas effectief als ze 
elkaar ondersteunen en in dezelfde richting werken (Creemers, 1994). 

2.9   Keuze voor het onderwijseffectiviteitsmodel Creemers 

Een onderwijseffectiviteitsmodel moet aan de volgende kenmerken voldoen, wil het 
bruikbaar zijn voor onderzoek naar effectieve en efficiënte factoren in onderwijs: 

• Het model moet een specificatie geven van effectieve en efficiënte factoren, 
gebaseerd op algemeen geldende leerpsychologische principes.  

• Het model moet de mogelijkheid bieden een relatie te leggen tussen effectieve 
instructiekenmerken, de tijd die een student besteedt aan een leertaak en het 
beheersingsniveau van die leertaak.  

• Binnen het model moet gecontroleerd kunnen worden voor de invloeden van 
achtergrondkenmerken van de student en contextuele factoren (Creemers & 
Scheerens, 1994; Scheerens & Bosker, 1997).  

Het leermodel van Carroll voldoet niet aan het eerste criterium en wordt in de 
verdere vergelijking niet meegenomen, mede omdat zowel het 
onderwijsproductiviteitsmodel van Walberg als het onderwijseffectiviteitsmodel van 
Creemers gebaseerd zijn op het leermodel van Carroll en in beide modellen 
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componenten uit het leermodel van Carroll in meer of mindere mate zijn 
overgenomen. Het onderwijsproductiviteitsmodel van Walberg en het 
onderwijseffectiviteitsmodel van Creemers zijn onderbouwd met 
onderzoeksresultaten naar de effectiviteit van onderwijs, maar deze worden in de 
beide modellen verschillend toegepast. In het volgende wordt dat toegelicht. 
Hoewel Walberg aangeeft dat hij zich bij de invulling van de componenten kwaliteit 
van onderwijs en kwantiteit van onderwijs laat leiden door syntheses van 
onderzoek naar effectieve onderwijsfactoren (Walberg, 1984), blijkt dat de concrete 
invulling van deze componenten afhankelijk is van het soort onderwijs en het soort 
onderzoek (Reynolds & Walberg, 1991, 1992a, 1992b, 1992c). Creemers gebruikt 
echter bij de invulling van de component kwaliteit van instructie als richtlijn 
algemeen geldende leerpsychologische principes, namelijk de principes van  
beheersingsleren en effectieve structurering. Bij de invulling van de tijdsfactoren 
maakt Creemers gebruik van onderzoekresultaten naar de onderbouwing van het 
leermodel van Carroll (Creemers, 1994, blz. 28-31). Verder maakt de centrale 
plaats, die Creemers in zijn model aan motivatie toekent, het mogelijk uitspraken te 
doen over de richting van de relaties tussen de verschillende componenten van het 
model. Ten slotte neemt Creemers het leergedrag van de student in termen van 
tijd en gebruikte gelegenheden als aparte component op in zijn model, terwijl 
Walberg afhankelijk van de onderzoekssituatie tijd operationaliseert op het niveau 
van de klas als beschikbare roostertijd of op het niveau van de student als actief 
bestede tijd. Walberg (1988) stelt in een synthese van onderzoek naar de relatie 
tussen tijd en leren voor de tijdsfactoren beschikbare roostertijd en actief bestede 
tijd te vervangen door productieve tijd en geeft daarbij impliciet aan dat in zijn 
onderwijsproductiviteitsmodel geen onderscheid wordt gemaakt naar student, klas, 
school en contextniveau.  

In voorliggend onderzoek wordt nagegaan welke invloed de in het practicum 
Regeling van de Hartwerking opgenomen instructie heeft op leerresultaat 
(beheersingsniveau) en tijdbesteding. Voor het beantwoorden van de algemene 
vraagstelling wordt gekozen voor het onderwijseffectiviteitsmodel van Creemers 
vanwege drie redenen:  

• Het model is gericht op de invloed van instructie op het leren, waarbij 
leergedrag onder andere in termen van tijd wordt beschreven. 

• Het model geeft de meest gedetailleerde uitwerking van het instructieproces 
door het formuleren van de componenten kwaliteit van instructie, gelegenheid 
tot leren, beschikbare roostertijd en leergedrag in termen van actief bestede 
tijd en gebruikte gelegenheden.  

• Bij de invulling van genoemde componenten is gebruik maakt van de 
algemeen geldende leerpsychologische principes beheersingsleren en 
effectieve structurering.  

Het onderwijseffectiviteitsmodel van Creemers is onderzocht in de klassikale 
situatie in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Omdat het 
onderwijseffectiviteitsmodel van Creemers gebaseerd is op algemeen geldende 
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leerpsychologische principes, biedt het mogelijkheden voor toepassing bij het 
practicum Regeling van de Hartwerking.  

In hoofdstuk 3 wordt de effectiviteit en efficiëntie van het interactief practicum in 
termen van courseware en vanuit drie leertheorieën belicht. Dat leidt tot een 
overzicht van effectieve en efficiënte didactische aspecten voor een interactief 
practicum.  

In hoofdstuk 4 wordt het interactief practicum beschreven in termen van het 
onderwijseffectiviteitsmodel van Creemers voor klassikaal onderwijs. De algemene 
vraagstelling wordt vervolgens uitgewerkt in een aantal onderzoeksvragen.



   

 

Hoofdstuk 3.  
Selectie van effectieve en efficiënte 
instructiekenmerken 

In dit hoofdstuk worden instructiekenmerken, die relevant zijn voor het interactief 
practicum geselecteerd op grond van onderzoek naar effectief en efficiënt 
onderwijs. Voorafgaand aan deze selectie wordt de structuur van het interactief 
practicum beschreven (3.1). De bespreking van de selectie van 
instructiekenmerken vindt plaats vanuit verschillende invalshoeken, namelijk vanuit 
courseware en vanuit een aantal leertheorieën. Bij de leertheorieën gaat het om 
beheersingsleren, de theorie van informatieverwerking en het constructivisme 
(3.2). Nagegaan wordt of onderzoek naar courseware effectieve en efficiënte 
instructiekenmerken voor het interactief practicum oplevert (3.3). Vervolgens wordt 
onderzoek naar effectieve en efficiënte instructiekenmerken vanuit een aantal 
leertheorieën besproken. Per leertheorie worden eerst de essentiële 
instructiekenmerken beschreven en op grond daarvan worden instructiekenmerken 
geselecteerd, getoetst aan onderzoek en eventueel aangepast. Bij de vormgeving 
van het interactief practicum zijn de instructional events van Gagné (1970) 
ontleend aan de theorie van informatieverwerking vertrekpunt geweest. Daarom 
wordt gestart met deze leertheorie (3.4). Bij de instructional events die betrekking 
hebben op het toetsen van leerstof vindt de selectie van instructiekenmerken 
plaats vanuit onderzoek naar het beheersingsleren (3.5). Bij de instructional events 
die betrekking hebben op het aanbieden van leerstof vindt de selectie van 
instructiekenmerken plaats vanuit onderzoek naar het constructivisme (3.6).  

3.1   Beschrijving interactief practicum Regeling van de 
Hartwerking 

Het interactief practicum heeft tot doel kennis en inzicht te verwerven in een 
domein van de levenswetenschappen. Dit wordt gerealiseerd door het oplossen 
van een probleem volgens de wetenschappelijke onderzoeksmethode. Het 
wetenschappelijk probleem is in het practicum gesplitst in vier deelproblemen, die 
in een vaste volgorde worden doorgenomen. Verder is het practicum een 
alternatief voor het uitvoeren van life experimenten. Het interactief practicum is 
opgedeeld in een leeromgeving en een toetsomgeving. In de leeromgeving worden 
de experimenten stapsgewijs in de vorm van een videoregistratie aangeboden, 
afgewisseld met toetsing. Verder zijn er hulpmiddelen beschikbaar, die dienen als 
ondersteuning van de leerstof. Het grootste deel van de leerstof in de 
leeromgeving wordt verplicht aangeboden. In de toetsomgeving schrijft de student 
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online vier korte essays. De student bepaalt de sturing (navigatie) door het 
interactief practicum.  

3.1.1   Leeromgeving 

In de leeromgeving is elk deelprobleem opgezet als een interactieve 
onderwijsdialoog, waarin de leerstof in de vorm van videoregistraties van relevante 
experimenten wordt aangeboden en getoetst. Zowel het doornemen van leerstof 
als het toetsen daarvan is verplicht. Daarnaast neemt de student in het eerste 
deelprobleem een videoregistratie van de preparatie van het proefdier en de 
proefopstelling door. Ook dit onderdeel is verplicht. De student bepaalt zelf het 
tempo, waarmee hij of zij door de leeromgeving navigeert, door na aanbieden van 
leerstof in de vorm van een videoregistratie, na het beantwoorden van een vraag, 
na het invullen van een waarde in een tabel en na het geven van feedback op de 
ENTER toets te drukken.  

Tussentijdse toetsing 

Een deel van de toetsing gebeurt door het stellen van een aantal open en 
meerkeuze vragen. De meerkeuzevragen hebben een variabel aantal 
antwoordalternatieven. Bij het merendeel van de vragen kan de student in principe 
na een fout antwoord net zo lang proberen tot het goede antwoord is gegeven. Om 
te voorkomen dat de student daarbij vastloopt, is het maximaal aantal 
antwoordpogingen per vraag beperkt gehouden. Bereikt de student dit maximum, 
dan krijgt hij of zij daarvan een melding en krijgt vervolgens het goede antwoord te 
zien.  

Bij het beantwoorden van vragen checkt de software op ongeldige antwoorden. 
Voorbeelden daarvan zijn het bij een vraag intoetsen van alleen de ENTER toets, 
het bij meerkeuzevragen met één juist antwoord intoetsen van meer 
antwoordalternatieven en het bij meerkeuzevragen intoetsen van een 
antwoordalternatief dat buiten het antwoordbereik valt. De student wordt 
geïnformeerd over het ongeldige antwoord en krijgt de gelegenheid opnieuw een 
antwoord te geven.  

Bij vragen bestaat de feedback na een goed antwoord uit de melding dat het 
antwoord goed is (Knowledge of Results), waarbij het gegeven antwoord nog in 
beeld is. Na een fout antwoord met één antwoordpoging bestaat de feedback uit 
de melding dat het antwoord fout is (Knowledge of Results) en het juiste antwoord 
wordt gegeven (Knowledge of Correct Result). Na een fout antwoord bij een vraag 
met meer antwoordpogingen bestaat de feedback uit de melding dat het antwoord 
fout is (Knowledge of Results) en dat opnieuw geantwoord moet worden.  

Bij een aantal vragen wordt uitgebreide feedback gegeven in de vorm van tekst of 
in de vorm van een videoregistratie. 

Een ander deel van de toetsing gebeurt door het invullen van waarden in een 
tabel. De student moet na een foute waarde net zo lang proberen tot het goede 
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antwoord is gegeven. Ook hier checkt de software op ongeldige antwoorden. De 
feedback bestaat bij een juiste waarde uit de melding dat het antwoord goed is 
(Knowledge of Results). Bij een foute waarde bestaat de feedback uit de melding 
dat het antwoord fout is (Knowledge of Results) en de juiste waarde wordt 
gegeven. Toch moet de student vervolgens opnieuw een waarde in vullen.  

Hulpmiddelen bij het leren 

De leeromgeving bevat een aantal onderdelen die tot doel hebben het leerproces 
te ondersteunen, namelijk een oriëntatie op het practicum in de vorm van een 
inleiding, activatie van benodigde beginkennis, een begrippenlijst en de 
mogelijkheid om de leerstof opnieuw te raadplegen (reviewing). In de inleiding 
wordt het wetenschappelijke probleem geïntroduceerd, de structuur van het 
interactief practicum uitgelegd en achtergrondinformatie in de vorm van een 
videoregistratie aangeboden. De inleiding kan overgeslagen worden, maar hiervan 
krijgt de student geen melding. Voorafgaand aan twee deelproblemen wordt 
informatie over benodigde beginkennis verplicht aangeboden en getoetst. Verder is 
via het hulpmenu informatie over de benodigde beginkennis en een 
beginkennistoets beschikbaar. Studenten kunnen via het hulpmenu begrippen 
raadplegen, teruggaan in de leerstof en het interactief practicum verlaten. In de 
inleiding wordt de werking van het hulpmenu uitgelegd en de student kan op 
vrijwillige basis oefenen met het hulpmenu. Bij een aantal vragen en voorafgaand 
aan en tijdens het invullen van tabellen kan de student op vrijwillige basis opnieuw 
beeldmateriaal raadplegen (reviewing). 

Simulatie van de wetenschappelijke methode en van life experimenten 

De wetenschappelijke methode (de empirische cyclus) bij het oplossen van een 
probleem bestaat uit de volgende stappen: definiëren van het probleem, 
formuleren van een hypothese, ontwerpen en uitvoeren van een experiment met 
het doel te toetsen of de geformuleerde hypothese al dan niet correct is en het 
schrijven van een verslag dat voldoet aan de wetenschappelijke criteria inleiding, 
materiaal, methode, resultaten, discussie en conclusies. In dit interactief practicum 
is het wetenschappelijke probleem opgedeeld in een aantal deelproblemen. 
Studenten hoeven in dit interactief practicum dus niet zelf een probleem te 
definiëren, een hypothese te formuleren en een experiment te ontwerpen. Het zelf 
uitvoeren van experimenten is in dit interactief practicum vervangen door 
videoregistraties van de experimenten, de preparatie van het proefdier en van de 
proefopstelling. 

3.1.2   Toetsomgeving 

In de toetsomgeving van het practicum staat de laatste stap van de 
wetenschappelijke methode centraal, namelijk de wetenschappelijke 
verslaglegging. De eindtoetsing vindt plaats in de vorm van het online schrijven 
van een kort essay na elk deelprobleem. Na afloop van het practicum worden de 
essays beoordeeld en dit leidt tot het practicumcijfer. Bij het schrijven van de 
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essays wordt gebruik gemaakt van een tekstverwerker. Per essay wordt een aantal 
trefwoorden gegeven, die de student kan gebruiken bij het schrijven van dat essay. 
Nadat een essay is afgesloten, krijgt de student het modelantwoord te zien. Op dat 
moment kan de student niet meer terug naar het afgeronde deelprobleem. De 
student bepaalt zelf hoelang hij of zij bezig is met het schrijven van de essays. De 
toetsomgeving is dus volledig studentgestuurd.  

3.2   Werkwijze bij selectie effectieve en efficiënte 
instructiekenmerken 

In de zoektocht naar effectieve en efficiënte instructiekenmerken, die van 
toepassing zijn op het interactief practicum, is als eerste de onderzoeksliteratuur 
over de effectiviteit en efficiëntie van courseware geraadpleegd. Clark betoogt 
echter dat onderzoek hiernaar niet zinvol is, omdat de gevonden resultaten 
voornamelijk verklaard kunnen worden uit de grote aandacht die besteed is aan 
het ontwerpen van courseware in vergelijking met traditioneel onderwijs en uit 
courseware als onderwijsinnovatie. Hij pleit ervoor bij het zoeken van verklaringen, 
waarom courseware effectief of efficiënt is, niet langer de ‘drager’ centraal te 
stellen, maar de leertheorieёn. Hij stelt voor gebruik te maken van onderzoek naar 
de effectiviteit en efficiëntie van onderwijs dat opgezet is volgens de principes van 
beheersingsleren (Clark, 1983, 1985, 1994).  

Creemers (1994) heeft zich bij de selectie van effectieve factoren in de component 
kwaliteit van instructie gebaseerd op algemene leerprincipes, die ontleend zijn aan 
het beheersingsleren en structurering. Hoewel Creemers niet expliciet aangeeft 
welke factoren gebaseerd zijn op beheersingsleren of structurering, valt af te leiden 
dat de aanwezigheid van de evaluatiecyclus, onderverdeeld in toetsing, feedback 
en corrigerende instructie, en het ordenen van de inhoud ontleend zijn aan het 
beheersingsleren en daarvan essentiële onderdelen zijn (Creemers, 1994, 67-71). 
De overige factoren in het model vallen dan onder effectieve structurering, zonder 
een duidelijke verwijzing naar een leertheorie. De aanwezigheid van de 
evaluatiecyclus wordt in het voorliggend onderzoek gekoppeld aan 
beheersingsleren en structurering aan de theorie van informatieverwerking.  

Hannafin & Peck (1988, blz. 46 - 49) raden bij het ontwerpen van effectieve 
courseware aan algemeen geldende leerprincipes als richtlijn te hanteren, ontleend 
aan de volgende leertheorieën: het beheersingsleren, de theorie van 
informatieverwerking en het leermodel van Carroll (1963). Creemers (1994) heeft 
op studentniveau en klasniveau in zijn onderwijseffectiviteitsmodel voor klassikaal 
onderwijs het leermodel van Carroll (1963) als uitgangspunt genomen voor het 
selecteren van factoren en het definiëren van de relaties tussen de componenten. 
De leerprincipes die ontleend zijn aan het leermodel van Carroll komen daarom in 
het volgende hoofdstuk aan bod bij de vertaling van het onderwijseffectiviteitmodel 
voor klassikaal onderwijs naar een model voor het interactief practicum. Het 
constructivisme wordt in voorliggend onderzoek toegevoegd, omdat deze 
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leertheorie pas na het verschijnen van het boek over het ontwerpen van 
courseware van Hannafin & Peck (1988) in het onderwijs is geïntroduceerd.  

Bij de bespreking van onderzoek naar effectieve en efficiënte instructiekenmerken 
wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van meta-analyses. Door de opkomst van 
deze techniek werd het in de jaren tachtig van de vorige eeuw mogelijk de 
resultaten van afzonderlijk onderzoek naar het effect van onderwijsinnovaties ten 
opzichte van traditioneel onderwijs samen te vatten. Deze techniek is breed 
inzetbaar en wordt bijvoorbeeld ook gebruikt bij het bepalen van het effect van 
geneesmiddelen en therapieën. Vooral de onderzoeksgroep van de universiteit van 
Michigan, aangestuurd door Chen-Lin Kulik en James Kulik, heeft het effect en de 
efficiëntie van onderwijsinnovaties systematisch onderzocht (Walberg, 1986). Een 
meta-analyse omvat vier fasen: opzoeken en selecteren van onderzoek dat in de 
meta-analyse wordt betrokken, coderen van de kenmerken van het onderzoek 
(study features), berekenen van de effectgroottes per onderzoek, de gemiddelde 
effectgrootte over alle onderzoeken en uitvoeren van verdere statistische analyses 
op de kenmerken van de onderzoeken (Kulik & Kulik, 1989).  

De effectgrootte (effectsize = ES) is de maat waarmee verschillen in effect tussen 
de experimentele en controlegroep gekwantificeerd kunnen worden. De 
effectgrootte in een bepaald onderzoek is het verschil tussen het gemiddelde 
leerresultaat van de experimentele groep en de controle groep, gedeeld door de 
standaarddeviatie van de controlegroep (Glass, 1976). Het is gebruikelijk aan de 
effectgrootte onderwijskundige betekenis toe te kennen (Spencer, 1991).  

Bij meta-analyses waarin tijd de afhankelijke variabele is, wordt geen effectgrootte 
berekend, maar een ratio. De tijdbesteding van de experimentele groep wordt 
gedeeld door de tijdbesteding van de controle groep (Kulik & Kulik, 1991). In het 
voorliggend onderzoek wordt de tijdratio in termen van een percentage berekend: 
de tijdratio in een bepaalde meta-analyse is het verschil tussen de gemiddelde 
tijdbesteding van de experimentele groep en de controle groep, gedeeld door de 
gemiddelde tijdbesteding van de controle groep vermenigvuldigd met 100. Een 
negatieve waarde bij de tijdsratio kan geïnterpreteerd worden als een reductie in 
tijdbesteding van de experimentele groep ten opzichte van de controlegroep.  

Wanneer niet voldoende experimenteel onderzoek naar het effect van een 
onderwijsinnovatie beschikbaar is of de onderwijsinnovatie niet eenduidig 
gecodeerd kan worden, wordt in voorliggend onderzoek bij de selectie van 
relevante instructiekenmerken gebruik gemaakt van reviews of de resultaten van 
afzonderlijk onderzoek. In het voorliggend onderzoek wordt de bespreking van 
meta-analyses zoveel mogelijk beperkt tot onderzoek, waar courseware en/of het 
hoger onderwijs centraal staan. 
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3.3   Instructiekenmerken ontleend aan courseware 

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op de essentiële kenmerken 
van courseware, op onderzoek naar de effectiviteit van courseware en op 
onderzoek naar de efficiëntie van courseware. Dit leidt tot een overzicht van 
effectieve en efficiënte instructiekenmerken, die relevant zijn voor het interactief 
practicum. 

3.3.1   Beschrijving courseware 

Courseware wordt ingezet bij het onderwijsleerproces en heeft als doel het leren te 
bevorderen (Jonassen, 1988). Courseware is een verzamelnaam voor 
verschillende vormen van computergestuurd onderwijs. Onder courseware vallen 
oefenprogramma’s (drill and practice), onderwijsdialogen (tutorials), waarin nieuwe 
leerstof wordt aangeboden in de vorm van een vraag en antwoordspel en 
simulaties, waarmee inzicht verkregen kan worden in het verloop van (complexe) 
processen (Jonassen, 1988; Starren, Bakker & van der Wissel, 1995; Geloven, 
2000).  

De naamgeving van courseware heeft de technische ontwikkelingen gevolgd, die 
hebben plaatsgevonden bij het invoeren van de computer in het onderwijs. 
Courseware, die vanaf 1960 op mainframes en later op microcomputers is 
ontwikkeld, wordt klassieke courseware genoemd en is vooral tekstgeoriënteerd. 
De onderzoeksgroep van Kulik & Kulik (1989; 1991) verdeelt klassieke courseware 
onder in drie soorten toepassingen: Computer Assisted Instruction (CAI), 
Computer Enriched Instruction (CEI) en Computer Managed Instruction (CMI). 
Volgens deze onderverdeling vallen oefenprogramma’s en onderwijsdialogen 
onder CAI, simulaties onder CEI en de beheersmatige inzet van de computer bij 
het toetsen van studenten onder CMI. Kulik & Kulik (1991) laten onder CEI ook 
online tekstverwerken en leren programmeren vallen.  

Vanaf 1978 werd het technisch mogelijk vanuit de microcomputer met behulp van 
randapparatuur videobeelden aan te sturen en werd de term interactieve video 
geïntroduceerd. (McNeil & Nelson, 1991; Verhagen, 1992). Nadat extra 
randapparatuur voor aansturing van het beeldmateriaal overbodig was geworden, 
werd de term interactieve video vervangen door interactieve multimedia (Barker & 
King, 1993). De term hypermedia is rond 1985 geïntroduceerd, wordt vaak in de 
context van het constructivisme genoemd en staat voor een leeromgeving, waarin 
de gebruiker de inhoud, die bestaat uit multimedia fragmenten op een niet-lineaire 
manier kan verkennen (Knussen, Tanner & Kibby; 1991, Dillon & Gabbard, 1998). 
Na de opkomst van internet rond 1995 worden termen als e-learning en webbased 
learning gebruikt (van Merriёnboer, 2002; Olson & Wisher, 2002). De leeromgeving 
van het interactief practicum dat in het voorliggend onderzoek centraal staat is 
opgezet in de vorm van een interactieve onderwijsdialoog met een mix van tekst 
en video en valt onder de verzamelnaam CAI (Computer Assisted Instruction) als 
onderdeel van klassieke courseware en onder interactieve video. De eindtoetsing 
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in het interactief practicum vindt plaats in de toetsomgeving in de vorm van het met 
behulp van een tekstverwerker schrijven van korte essays en valt onder de 
verzamelnaam CEI (Computer Enriched Instruction) als onderdeel van klassieke 
courseware.  

3.3.2   Onderzoek naar effectiviteit courseware 

De ontwikkeling van courseware en het onderzoek naar het effect daarvan zijn 
hand in hand gegaan. In tabel 3.1 worden de gemiddelde effectgroottes van 
klassieke courseware in het hoger onderwijs op leerresultaat gepresenteerd (Kulik 
& Kulik, 1991), evenals de gemiddelde effectgroottes van onderzoeken van 
klassieke courseware na 1986, uitgevoerd door Fletcher-Finn & Gravatt (1995). 
Helaas is in de meta-analyse van Fletcher-Finn & Gravatt (1995) geen onderscheid 
gemaakt naar onderwijsniveau (voortgezet of hoger onderwijs). 

Tabel 3.1 Effect van soorten courseware op leerresultaat  

soorten courseware ES N bron meta-analyse 

CMI: computer managed instruction HO 0.43 17 HO: Kulik & Kulik (1991) 

CAI: computer assisted instruction HO 0.27 97 HO: Kulik & Kulik (1991) 

CAI alle onderwijsniveaus 0.23 46 
Fletcher –Finn & Gravatt 
(1995) 

CEI computer enriched instruction HO 0.34 35 HO: Kulik & Kulik (1991) 

CEI alle onderwijstypen 0.25 25 
Fletcher –Finn & Gravatt 
(1995) 

interactieve video 0.50 100 McNeil & Nelson (1991) 

multimedia en hypermedia 0.41 46 Liao (1999) 

webbased courseware 0.24 15 Olson & Wisher (2002) 

lineaire video 0.15 74 
Cohen, Ebeling & Kulik 
(1981) 

ES: gemiddelde effectgrootte ten opzichte van traditioneel onderwijs op leerresultaat 
N: aantal onderzoeken waarop effectgrootte gebaseerd is 
HO: hoger onderwijs 

 

Tabel 3.1 laat zien dat de gemiddelde effectgroottes op leerresultaat voor de 
verschillende soorten klassieke courseware onderling sterk verschillen. Het 
doornemen van CMI (ES=0.43) leidt tot betere leerresultaten in vergelijking met 



 

 

40 

 

 

 

 

 

  Dissertatie Yta Beetsma.docx 

Effectieve kenmerken van een digitaal biologie practicum in het hoger onderwijs 

 

traditioneel onderwijs, gevolgd door CEI en CAI. Het blijkt dat het effect van CAI na 
1986 ongeveer even groot is als het effect van de ‘vroege’ CAI.  

Het effect van de technische toepassingen van courseware, zoals interactieve 
video, multimedia en webbased learning is in verschillende meta-analyses 
vergeleken met traditioneel onderwijs (interactieve video: McNeil & Nelson, 1991; 
multimedia: Liao, 1999 en webbased learning: Olson & Wisher, 2002). De 
effectgroottes worden in tabel 3.1 gepresenteerd. Het effect van hypermedia is 
buiten beschouwing gelaten, omdat er onvoldoende experimenteel onderzoek 
beschikbaar is voor een meta-analyse (Dillon & Gillard, 1998). Uit tabel 3.1 blijkt 
dat het doornemen van interactieve video het grootste effect heeft op leerresultaat 
(ES=0.50), gevolgd door multimedia en hypermedia. Het kleinste effect heeft 
webbased learning (ES=0.24). Dit laatste effect is vergelijkbaar met het effect van 
CAI als onderdeel van klassieke courseware.  

Opvallend is dat alle geanalyseerde soorten courseware meer effect hebben dan 
traditioneel onderwijs. Een veel genoemde verklaring voor dit resultaat is dat bij 
nieuwe instructievormen veel aandacht besteed wordt aan het gedetailleerd 
uitwerken van instructie en toetsing in tegenstelling tot traditioneel onderwijs 
(Clark, 1983; Fletcher-Finn & Gravatt, 1995).  

Verder valt op dat interactieve video een groter effect heeft dan de meest recent 
geïntroduceerde vorm van courseware webbased learning. Olson & Wisher (2002) 
geven als verklaring voor het kleine effect van webbased learning, dat het 
onderzoek stamt uit de beginjaren van internet. Degenen die toen webbased 
learning ontwikkelden hadden weinig ervaring met het nieuwe medium. Verder was 
internet in tegenstelling tot interactieve video in de beginjaren nog langzaam, 
vooral bij het afspelen van video van hoge kwaliteit.  

Cohen, Ebeling & Kulik (1981) hebben in een meta-analyse het effect van lineaire 
video op leerresultaat vergeleken met traditioneel onderwijs (zie tabel 3.1). Uit de 
vergelijking van de effecten van lineaire video (ES=0.15) en CAI (ES=0.27) met 
interactieve video op leerresultaat blijkt dat interactieve video een additioneel effect 
heeft, doordat de videoregistraties stapsgewijs worden aangeboden. Dit 
onderzoeksresultaat is een ondersteuning van de verwachte grotere 
mogelijkheden voor weergave en interactiviteit, die de computer heeft in 
vergelijking met andere instructievormen (Jonassen, 1988; Kozma, 1991)  

Van alle soorten courseware heeft het doornemen van interactieve video (een 
tamelijk oude vorm van courseware) het grootste effect in vergelijking met 
traditioneel onderwijs. Geconcludeerd kan worden dat de inzet van 
videoregistraties, die in stappen worden aangeboden een effectief 
instructiekenmerk is en wordt daarom opgenomen in figuur 3.1. 

3.3.3   Onderzoek naar efficiëntie courseware 

Er is in verhouding tot onderzoek naar de effectiviteit van courseware weinig 
onderzoek gedaan naar de efficiëntie daarvan. In tabel 3.2 wordt een overzicht 
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gegeven van de resultaten van twee meta-analyses, waarin tijd besteed aan 
klassieke courseware respectievelijk interactieve video wordt vergeleken met tijd 
besteed aan traditioneel onderwijs (klassieke courseware: Kulik & Kulik, 1991; 
interactieve video: Fletcher, 1990, geciteerd in Wetzel, Radtke & Stern, 1994). 
Studenten besteden minder tijd aan klassieke courseware dan aan traditioneel 
onderwijs. De verhouding is 0.70, dat wil zeggen dat de tijdsbesteding bij het 
volgen van courseware ongeveer tweederde is van de tijd, die studenten besteden 
bij het volgen van traditioneel onderwijs; de tijdreductie is 30 % (Kulik & Kulik, 
1991).  

Ook bij interactieve video neemt de tijd af in vergelijking met traditioneel onderwijs. 
Fletcher (1990, geciteerd in Wetzel et al., 1994) rapporteert een tijdreductie van 
31% ten opzichte van traditioneel onderwijs. Het doornemen van klassieke 
courseware en interactieve video levert dus een behoorlijke tijdwinst op ten 
opzichte van traditioneel onderwijs. Geconcludeerd kan worden dat het doornemen 
van klassieke courseware en interactieve video een efficiënt instructiekenmerk is 
en wordt daarom opgenomen in figuur 3.1. 

Tabel 3.2. Vergelijking tijdbesteding van klassieke courseware en interactieve 
video in vergelijking met traditioneel onderwijs 

Instructievorm Tijdratio N bron meta-analyse 

klassieke courseware  -30% 32 Kulik & Kulik (1991) 

interactieve video -31 % 8 
Fletcher (1990), geciteerd in 
Wetzel, Radtke & Stern (1994) 

N   aantal onderzoeken in meta-analyse 
-     minder tijd besteed aan instructievorm in vergelijking met traditioneel onderwijs  

 

Effectief instructiekenmerk interactief practicum vanuit courseware 

• Inzet van videoregistraties opgedeeld in stappen 

Efficiënt instructiekenmerk interactief practicum vanuit courseware 

• doornemen van klassieke courseware en interactieve video levert tijdwinst op 

Figuur 3.1 Effectieve en efficiënte instructiekenmerken in het interactief practicum 
vanuit courseware 

3.4   Instructiekenmerken ontleend aan theorie van 
informatieverwerking 

In deze paragraaf worden de essentiële kenmerken van onderwijs dat opgezet is 
volgens de theorie van informatieverwerking beschreven, waarbij de negen 
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instructional events van Gagné als uitgangspunt zijn genomen. Ingegaan wordt op 
onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van instructiekenmerken, die het 
leerproces ondersteunen, zoals oriënteren, activeren van benodigde beginkennis 
en het aanbieden van hulp bij het leren. Dit leidt tot een overzicht van effectieve en 
efficiënte instructiekenmerken in het interactief practicum met een ondersteunende 
of structurerende functie bij het leren. Het toetsinggedeelte van het interactief 
practicum wordt vanuit de invalshoek beheersingsleren (3.5) besproken en het 
aanbieden van de leerstof in het interactief practicum vanuit de invalshoek 
constructivisme (3.6). 

3.4.1   Beschrijving theorie van de informatieverwerking 

In de jaren zeventig van de vorige eeuw is de cognitieve leertheorie opgekomen. 
De manier waarop de mens informatie verwerkt staat centraal in deze leertheorie 
(Shuell, 1993), vandaar dat in het voorliggend onderzoek de term theorie van 
informatieverwerking wordt gebruikt. De cognitieve leertheorie onderzoekt hoe de 
mens informatie uit de omgeving opneemt, hoe die informatie intern 
gerepresenteerd en opgeslagen wordt en hoe die informatie weer teruggehaald 
wordt. Hannafin & Peck (1988) ontlenen de volgende leerprincipes aan de theorie 
van informatieverwerking: 

• Bij leren gaat het om de synthese van nieuwe informatie met eerdere 
informatie in het actieve korte-termijn geheugen  

• Leren wordt vergemakkelijkt door gebruikmaking van bestaande processen of 
strategieën 

• Leren kan efficiënter verlopen als de instructie aansluit bij de behoeften en 
profielen van individuele lerenden (Hannafin & Peck, 1988). 

Shiffrin & Atkinson (1969) zijn de eersten, die volgens de theorie van 
informatieverwerking onderzoek hebben uitgevoerd. Gagné (1970) heeft als eerste 
de theorie van informatieverwerking als uitgangspunt genomen bij het ontwerpen 
van onderwijs. Deze benadering is in latere jaren veelvuldig toegepast bij het 
ontwerp en onderzoek van onderwijs (Gagné & Briggs, 1979; Hannafin & Peck, 
1988; Dick & Reiser, 1989). Op dit moment worden binnen de cognitieve 
leertheorie de volgende stromingen onderscheiden: de ACT* theorie, ontwikkeld 
door Anderson (1983, 1993, 2004) en de Cognitieve Load Theorie (CLT), 
ontwikkeld door de onderzoeksgroep van Sweller, Kirschner, Paas en van 
Merriёnboer (onder andere: van Merriёnboer & Kirschner, 2007).  

Gagné (1970) geeft aan dat bij het leren beroep wordt gedaan op een aantal 
interne leerprocessen. Deze processen worden in het onderwijs geactiveerd met 
behulp van negen instructional events (Gagné, 1970; Hannafin & Peck, 1988; 
Wager & Gagne, 1988). In tabel 3.3 worden deze events en bijbehorende interne 
leerprocessen weergegeven. Shuell (1988) noemt deze instructional events 
leerfuncties, die een student moet uitvoeren om tot succesvol leren te komen. De 
leerfuncties kunnen geactiveerd worden door de docent of door de student. Verder 
worden leerfuncties gekenmerkt doordat ze op een aantal verschillende, maar 
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even effectieve manieren gerealiseerd kunnen worden (Shuell, 1988). Bij het 
ontwerpen van onderwijs wordt als vertrekpunt genomen dat effectief onderwijs 
alle negen instructional events bevat (Gagné, Wager & Rojas, 1981; Hannafin & 
Peck, 1988; Wager & Gagne, 1988). Gagné et al. (1981) en Wager & Gagne 
(1988) passen de instructional events toe in een interactieve onderwijsdialoog. De 
eerste drie instructional events vormen de voorbereiding op het geven van 
instructie, de volgende vier instructional events hebben betrekking op de instructie 
in de interactieve onderwijsdialoog. De laatste twee instructional events maken 
geen onderdeel uit van een interactieve onderwijsdialoog, maar komen aan bod in 
de eindtoetsing (Gagné et al., 1981; Martin, Klein & Sullivan, 2007).  

Tabel 3.3 Instructional events gekoppeld aan interne leerprocessen volgens Gagné  

Extern instructional event  intern leerproces 

1. aandacht trekken  
De lerende activeren om informatie te 
ontvangen (alertness) 

2. aangeven wat de leerdoelen zijn 
Bij lerende verwachting (expectancy) 
wekken over leerresultaten 

3. activeren van benodigde beginkennis 
ophalen informatie en plaatsen in 
werkgeheugen 

4. aanbieden van leerstof  selectief waarnemen 

5. begeleiden van het leerproces semantisch encoderen 

6. nagaan of de aangeboden leerstof 
begrepen is 

ophalen informatie uit netwerk, 
plaatsen in werkgeheugen en 
reageren 

7. geven van feedback  versterken van informatie in netwerk 

8. vaststellen van beheersingsniveau  
uitbreiden informatienetwerk en 
aanbrengen steekwoorden (cues)  

9. transfer van leerstof 
generaliseren door connectie met 
andere informatienetwerken 

 

Bij het ontwerpen van het interactief practicum Regeling van de Hartwerking zijn de 
negen instructional events als uitgangspunt genomen (van Gulik & Metz, 1989). In 
de leeromgeving van het practicum zijn de instructional events ‘aandacht trekken’ 
en ‘aangeven wat de leerdoelen zijn’ gerealiseerd door het aanbieden van een 
inleiding waarin de student zich kan oriënteren op het wetenschappelijke probleem. 
Het instructional event ‘activeren van benodigde beginkennis’ is gerealiseerd door 
het verplicht en op vrijwillige basis aanbieden en toetsen van de benodigde 
beginkennis. Het instructional event ‘begeleiden van het leerproces’ wordt 
gerealiseerd door het aanbieden van hulp bij het begrijpen van de leerstof in de 
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vorm van het op vrijwillige basis raadplegen van een begrippenlijst en het 
aanbieden van de mogelijkheid om terug te gaan naar eerder doorgenomen 
leerstof. Het instructional event ‘aanbieden van leerstof’ is gerealiseerd door het 
stapsgewijs aanbieden van videoregistraties van experimenten. De instructional 
events ‘nagaan of de aangeboden leerstof begrepen is’ en  ‘geven van feedback’  
zijn gerealiseerd door tussentijdse toetsing in de vorm van het beantwoorden van 
vragen en het invullen van tabellen.  

In de toetsomgeving van het interactief practicum zijn de instructional events 
‘vaststellen van het beheersingsniveau’ en ‘transfer van leerstof’ gerealiseerd door 
het online schrijven van korte essays. Het instructional event ‘begeleiden van het 
leerproces’ is in de toetsomgeving gerealiseerd door het aanbieden van 
trefwoorden bij het schrijven van een essay. Het instructional event ‘geven van 
feedback’ is gerealiseerd door het aanbieden van het antwoordmodel na afronding 
van het schrijven van een essay.   

De instructional events ‘nagaan of de leerstof begrepen is’ en ‘geven van feedback’  
worden verder uitgewerkt bij het selecteren van effectieve en efficiënte 
instructiekenmerken in de evaluatiecyclus als onderdeel van beheersingsleren (zie 
3.5). Het instructional event ‘aanbieden van leerstof’ wordt verder uitgewerkt bij het 
selecteren van effectieve en efficiënte instructiekenmerken volgens het 
constructivisme (zie 3.6). In het volgende wordt vanuit de theorie van 
informatieverwerking nagegaan wat de effectiviteit en efficiëntie is van 
structureringsmogelijkheden die het leerproces ondersteunen. Voor dit interactief 
practicum gaat het om mogelijkheden voor oriëntatie, voor activatie van de 
benodigde beginkennis en voor aanbieden van hulp bij het leren. 

3.4.2   Onderzoek naar de effectiviteit van structurering 

Er is veel onderzoek gedaan het effect van de oriëntatiemogelijkheden advance 
organizers en het expliciteren van leerdoelen op leerresultaat. De 
onderzoeksresultaten zijn samengevat in verschillende meta-analyses (advance 
organizers: Luiten, Ames & Ackerson, 1980; Stone, 1983; leerdoelen: Asencio, 
1984; Klauer, 1984; Kulik & Kulik, 1989). In tabel 3.4 worden de gemiddelde 
effectgroottes van verschillende meta-analyses gepresenteerd. Het aanbieden van 
advance organizers heeft een klein positief effect op leerresultaat. Ook het 
aanbieden van leerdoelen heeft een klein positief effect op leerresultaat. 
Geconcludeerd kan worden dat het aanbieden van advance organizers en het 
expliciteren van leerdoelen als mogelijkheden voor oriëntatie effectieve 
instructiekenmerken zijn en deze worden opgenomen in figuur 3.2. 

Een van de manieren om beginkennis te activeren is het stellen van vragen 
voorafgaand aan het aanbieden van leerstof (pre-questions). Er is relatief veel 
onderzoek gedaan naar deze vorm van activering van beginkennis. Hamaker 
(1986) heeft deze onderzoeksresultaten samengevat in een meta-analyse (zie 
tabel 3.4). Het blijkt dat het stellen van vragen voorafgaand aan het aanbieden van 
de leerstof een klein positief effect heeft op leerresultaat. 
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Tabel 3.4  Effect van advance organizers en leerdoelen op leerresultaat  

Interventie ES N bron meta-analyse 

advance organizer HO 0.26 40 Luiten, Ames & Ackerson (1980) 

advance organizer HO 0.40 12 Stone (1983) 

leerdoelen  0.12 97 Asencio (1984) 

Leerdoelen 0.40 21 Klauer (1984) 

pre-questions 0.15 23 Hamaker (1986) 

ES: gemiddelde effectgrootte ten opzichte van traditioneel onderwijs op 
leerresultaat 
N: aantal onderzoeken waarop effectgrootte gebaseerd is 
HO: specifiek voor hoger onderwijs  

 

Er zijn verder veel andere manieren om beginkennis te activeren van beginkennis. 
Het is daarom lastig om onderzoeksresultaten naar het effect van het activeren van 
beginkennis samen te vatten in de vorm van een meta-analyse. Dochy, Moerkerke 
& Segers (1999) geven in een review een overzicht van de invloed van activeren 
van beginkennis op leerresultaat. Ze vinden een klein positief effect van het 
toetsen van benodigde beginkennis. Het activeren van benodigde beginkennis in 
de vorm van toetsing kan beschouwd worden als een effectief instructiekenmerk 
en wordt opgenomen in figuur 3.2. 

Het begeleiden van het leerproces kan op verschillende manieren plaatsvinden, 
bijvoorbeeld door met behulp van toetsing na te gaan of de leerstof begrepen is. 
Verder kan hulp aangeboden worden in de vorm van een begrippenlijst, in de vorm 
van het opnieuw doornemen van de leerstof en het aanbieden van trefwoorden bij 
het online schrijven. De vormgeving van de hulpmiddelen is zo divers, dat er geen 
meta-analyse naar het effect daarvan op leerresultaat beschikbaar is. 

Uit onderzoek naar het aanbieden van hulp in courseware blijkt echter dat 
studenten dergelijke hulpsystemen nauwelijks gebruiken of helemaal negeren; 
maar als ze de systemen wel gebruiken, heeft dat een positieve invloed op 
leerresultaten (Aleven, Stahl, Schworm, Fisher & Wallace, 2003; Shute & Gluck, 
1996; Wood & Wood, 1999). Hoewel het onderzoek naar het effect van het 
aanbieden van hulpmiddelen summier is, kan geconcludeerd worden dat het 
aanbieden van een begrippenlijst, het geven van mogelijkheden om terug te gaan 
in de leerstof en het aanbieden van trefwoorden bij het online schrijven van essays 
een positief effect hebben op leerresultaat met name in de situatie dat studenten er 
op vrijwillige basis gebruik van maken. Deze instructiekenmerken worden 
opgenomen in figuur 3.2.  
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Effectieve instructiekenmerken volgens de theorie van informatieverwerking 

• oriëntatiemogelijkheden in de vorm van het expliciteren van leerdoelen en het 
geven van advance organizers 

• het activeren van benodigde beginkennis door aanbieden van informatie en 
toetsing daarvan 

• aanbieden van hulpmiddelen voor het begrijpen van de leerstof in de vorm van 
een begrippenlijst en leerstof opnieuw doornemen  

• het aanbieden van trefwoorden bij het online schrijven van essays 

Efficiënte instructiekenmerken volgens de theorie van informatieverwerking 

• doornemen van oriëntatiemogelijkheden  

• activeren van benodigde beginkennis 

Figuur 3.2 Effectieve en efficiënte instructiekenmerken in het interactief practicum 
volgens de theorie van informatieverwerking 

3.4.3   Onderzoek naar efficiëntie van structurering 

Er is erg weinig onderzoek gedaan naar de efficiëntie van instructiekenmerken, die 
onder structurering vallen. Hamilton (1985) laat in een review van 
onderzoeksresultaten naar de efficiëntie van het aanbieden van leerdoelen zien 
dat deze leiden tot minder tijdinvestering bij het doornemen van tekst. Hetzelfde 
resultaat vindt Hamilton (1985) voor het stellen van vragen (adjunct questions) als 
manier om benodigde beginkennis te activeren. Geconcludeerd kan worden dat de 
instructiekenmerken ‘stellen van vragen’ en ‘aanbieden van leerdoelen’ een 
versnellende functie bij het leren hebben. Ten aanzien van de efficiëntie van 
advance organizers is geen onderzoek beschikbaar. Omdat bij het aanbieden van 
advance organizers een beroep wordt gedaan op dezelfde cognitieve processen 
als bij het stellen van vragen en aanbieden van leerdoelen is het aannemelijk, dat 
de onderzoeksresultaten gegeneraliseerd kunnen worden. Verwacht wordt dan ook 
dat het aanbieden van oriëntatiemogelijkheden en het activeren van benodigde 
beginkennis leiden tot een reductie in tijd bij het doornemen van de leerstof  en 
worden daarom opgenomen in figuur 3.2. 

3.5   Instructiekenmerken ontleend aan beheersingsleren 

In deze paragraaf wordt een aantal essentiële kenmerken van onderwijs 
beschreven dat opgezet is volgens de principes van beheersingsleren. Vervolgens 
wordt per kenmerk ingegaan op onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie 
daarvan. Dit leidt tot een overzicht van effectieve en efficiënte instructiekenmerken 
in het interactief practicum, die ontleend zijn aan het beheersingleren. 
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3.5.1   Beschrijving beheersingsleren 

De behavioristische leertheorie is gebaseerd op de aanname dat leren het gevolg 
is van het koppelen van een respons aan een stimulus. Skinner (1968) heeft deze 
theorie als uitgangspunt genomen bij het ontwerpen van onderwijs. Een 
sleutelbegrip in deze theorie is feedback (reinforcement). Hannafin & Peck (1988) 
ontlenen de volgende leerprincipes aan de behavioristische leertheorie: 

• De respons moet direct na de stimulus gegeven worden 

• Oefening versterkt het leren en verbetert het onthouden 

• Kennis over de juistheid van het antwoord draagt bij aan het leren 

• Leren wordt bereikt door de student onder afnemende structurering te leiden 
naar de gewenste respons (Hannafin & Peck, 1988) 

Skinner heeft deze leerprincipes in geprogrammeerde instructie (PI) toegepast en 
deze instructievorm is vanaf 1954 gedurende een periode van twintig jaar in het 
onderwijs gebruikt. Bij geprogrammeerde instructie (PI) wordt de leerstof in kleine 
eenheden aangeboden en getoetst door het stellen van vragen. Er wordt 
onmiddellijk feedback gegeven over de juistheid van het antwoord. Bij een juist 
antwoord gaat de student verder naar de volgende leerstofeenheid. Een fout 
antwoord wordt gecorrigeerd. Omdat de leerstof in de beginjaren in boekvorm werd 
gepresenteerd, waren de spiekmogelijkheden groot: de student kon gemakkelijk 
het goede antwoord achterhalen (Hartley, 1974). Later is de computer in de vorm 
van een interactieve onderwijsdialoog (CAI) gebruikt bij het aanbieden van de 
leerstof, het stellen van vragen, het nakijken en geven van feedback. De 
mogelijkheid van spieken werd bij de computergestuurde vorm verkleind (Bangert-
Drowns, Kulik, Kulik & Morgan, 1991). 

Bloom heeft de instructievorm Learning for Mastery (LFM) of beheersingsleren in 
de jaren zestig van de vorige eeuw geïntroduceerd en deze instructievorm is 
gedurende twintig jaar in het onderwijs gebruikt. Bij de vormgeving heeft Bloom het 
leermodel van Carroll (1963) als richtlijn gebruikt. Een aanname bij het 
beheersingsleren is dat elke student een volledig beheersingsniveau kan bereiken 
mits er voldoende tijd beschikbaar is. Bij LFM worden leerdoelen geformuleerd en 
de leerstof wordt onderverdeeld in onderwijseenheden. Per onderwijseenheid 
wordt de leerstof op de traditionele manier in groepsvorm onderwezen, vervolgens 
wordt getoetst of de leerstof is begrepen, waarbij een hoog beheersingsniveau 
wordt nagestreefd. Studenten die de leerstof nog niet beheersen krijgen extra 
corrigerende instructie (Block, 1971; Bloom, 1974; Creemers, 1994). 

De instructievorm Personalized System of Instruction (PSI) is door Keller (1968) in 
het hoger onderwijs geïntroduceerd met de provocerende titel Goodbye, 
Teacher.... Deze instructievorm is ontworpen volgens de principes van 
beheersingsleren, zoals geformuleerd door Bloom (1974). Een verschil met LFM  is 
de rol van de docent. Deze is in PSI beperkt tot die van begeleider en beoordelaar. 
De student neemt in eigen tempo de leerstof van een onderwijseenheid door en 
wordt vervolgens getoetst, waarbij een hoog beheersingsniveau nagestreefd wordt. 



 

 

48 

 

 

 

 

 

  Dissertatie Yta Beetsma.docx 

Effectieve kenmerken van een digitaal biologie practicum in het hoger onderwijs 

 

Een student die slaagt voor de toets gaat verder met de volgende 
onderwijseenheid. Een student, die niet slaagt, bestudeert de leerstof opnieuw. De 
toetsing kan bestaan uit een mix van toetsvormen. De toets wordt direct 
nagekeken, meestal door ouderejaars studenten (proctors).  

Na  de opkomst van de mainframe computer werd in Amerika de instructievorm 
Computer Managed Instruction (CMI) geïntroduceerd en in Nederland de  
instructievorm ISS of Individuele Studiesystemen (Plomp, 1974; Rookhuijzen, 
Plomp & Pilot, 1976). CMI of ISS cursussen hebben dezelfde opzet als PSI 
cursussen, alleen wordt het nakijken van de toetsen met behulp van 
computersoftware gedaan. Dit heeft tot gevolg gehad dat alleen gesloten vragen 
als toetsvorm gebruikt zijn. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de hierboven beschreven instructievormen 
in meer of mindere mate voldoen aan de volgende principes van beheersingsleren: 
opdelen van leerstof in eenheden of stappen, de aanwezigheid van zowel 
tussentijdse als eindtoetsing, de aanwezigheid van gevarieerde toetsvormen, 
streven naar volledige beheersing en naar een correcte antwoordafhandeling, de 
aanwezigheid van onmiddellijke en adequate feedback en corrigerende instructie.  

3.5.2   Onderzoek naar effectiviteit van de evaluatiecyclus 

In tabel 3.5 worden de effectgroottes van door de onderzoeksgroep van Kulik en 
Kulik uitgevoerde meta-analyses van onderzoek naar de effectiviteit van de 
hierboven beschreven instructievormen weergegeven (PI: Kulik, Cohen & Ebeling, 
1980; CAI en CMI: Kulik & Kulik, 1991; LFM en PSI: Kulik, Kulik & Bangert-Drowns, 
1990) en van de instructiekenmerken regelmatige toetsing (Bangert-Drowns, Kulik 
& Kulik, 1991) en feedback bij toetsing (Bangert-Drowns, Kulik, Kulik & Morgan, 
1991).  

Tabel 3.5 laat zien dat alle instructievormen, waarbij principes van 
beheersingsleren zijn toegepast, effectief zijn in vergelijking met traditioneel 
onderwijs. Dit kan voor een deel verklaard worden uit de aandacht die besteed is 
bij het ontwerpen van deze instructievormen (Clark, 1983). De instructievormen 
Learning for Mastery (LFM) en Personalised System of Instruction (PSI) blijken het 
meest effectief te zijn, de instructievorm Computer Managed Instruction (CMI) zit er 
tussenin en geprogrammeerde instructie (PI) en CAI zijn relatief gezien het minst 
effectief.  

Regelmatige toetsing blijkt een klein positief effect te hebben op leerresultaat (zie 
tabel 3.5). De aanwezigheid van toetsing of de evaluatiecyclus kan dus geschouwd 
worden als een van de essentiële kenmerken van instructievormen die opgezet zijn 
volgens de principes van beheersingsleren (Bangert-Drowns, Kulik & Kulik, 1991). 
In onderzoek naar de effectiviteit van zes varianten van courseware, waarin 
behalve instructie leerdoelen, voorbeelden, reviewmogelijkheden en toetsing 
gevolgd door onmiddellijke feedback aangeboden werden, bleken de varianten die 
toetsing en feedback bevatten het meest effectief te zijn (Martin, Klein en Sullivan, 
2007)  
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Tabel 3.5  Effect van onderwijsmethodes en instructiekenmerken volgens principes 
beheersingsleren op leerresultaat 

Instructievorm / instructiekenmerk ES N bron meta-analyse 

geprogrammeerde instructie: PI 0.24 56 
HO: Kulik, Cohen & Ebeling 
(1980) 

computer assisted instruction: CAI 0.27 97 HO: Kulik & Kulik (1991) 

computer managed instruction: CMI 0.43 17 HO: Kulik & Kulik. (1991) 

mastery learning: LFM 0.68 19 
Kulik, Kulik & Bangert-Drowns 
(1990) 

mastery learning: PSI 0.48 67 
Kulik, Kulik & Bangert-Drowns 
(1990) 

regelmatige toetsing versus 
eenmalige toetsing 

0.23 35 
Bangert-Drowns, Kulik & Kulik 
(1991) 

feedback bij toetsing 0.26 58 
Bangert-Drowns, Kulik, Kulik 
& Morgan (1991) 

ES: gemiddelde effectgrootte ten opzichte van traditioneel onderwijs op 
leerresultaat  
N:  aantal onderzoeken waarop effectgrootte gebaseerd is 
HO: specifiek voor hoger onderwijs  

 

De instructional events ‘nagaan of de leerstof begrepen is’, ‘geven van feedback’, 
‘vaststellen van het beheersingsniveau’ en ‘aanbieden van mogelijkheden voor 
transfer’ (tabel 3.3) zijn het uitgangspunt bij de verdere indeling van de hierboven 
onderscheiden kenmerken van instructievormen. De volgende fases worden 
onderscheiden: a) het afnemen van de toets, b) het beoordelen van die toets en c) 
het geven van feedback en corrigerende instructie. Bij de bespreking van 
onderzoeksresultaten naar de effectiviteit van instructiekenmerken vanuit de 
principes van beheersingsleren wordt gebruik gemaakt van de resultaten van 
meta-analyses met de volgende onderwerpen: mastery testing (Kulik & Kulik, 
1987), timing of feedback (Kulik & Kulik, 1988), vormen van beheersingleren (Kulik, 
Kulik & Bangert-Drowns, 1990) en test-like events (Bangert-Drowns, Kulik, Kulik & 
Morgan, 1991). De gemiddelde effectgroottes voor verschillende categorieën 
instructiekenmerken (study features) uit deze meta-analyses zijn weergegeven in 
tabel 3.6. Het gaat om de volgende kenmerken: cursusduur bij instructievormen 
volgens beheersingsleren en courseware, de aanwezigheid van tussentijdse en 
eindtoetsing versus alleen eindtoetsing, verschillen in nagestreefd 
beheersingsniveau, soorten aangeboden feedback en onmiddellijke feedback 
versus uitgestelde feedback.  
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Afname van de toets 

Onder het instructional event ‘nagaan met behulp van toetsing of de leerstof 
begrepen is’ vallen de instructiekenmerken ‘opdelen van leerstof in stappen’, 
‘aanwezigheid van zowel tussentijdse als eindtoetsing’, ‘aanwezigheid van 
gevarieerde toetsvormen’ en ‘streven naar volledige beheersing’.  

Het effect van het indelen van de leerstof in stappen is niet direct af te leiden uit de 
meta-analyses zoals gepresenteerd in tabel 3.6. Bij alle instructievormen volgens 
de principes van beheersingsleren wordt de leerstof opgedeeld in eenheden en in 
een vaste volgorde aangeboden. Bij LFM en PSI gaat het om relatief grote 
onderwijseenheden. In de meeste onderzoeken naar het effect van LFM en PSI 
hebben deze instructievormen een duur van 13-16 weken met een relatief groot 
positief effect op leerresultaat (tabel 3.6; Kulik, Kulik & Bangert-Drowns, 1990). 
Klassieke courseware met een vergelijkbare duur heeft een kleiner positief effect 
op leerresultaat (tabel 3.6; Kulik & Kulik, 1991). Geconcludeerd kan worden dat de 
omvang van de eenheid bepalend is voor het effect op leerresultaat. In figuur 3.3. 
wordt ‘het opdelen van leerstof in stappen’ opgenomen als effectief 
instructiekenmerk. 

Het effect van het zowel aanwezig zijn van tussentijdse toetsing als eindtoetsing op 
leerresultaat kan direct afgeleid worden uit de meta-analyses zoals gepresenteerd 
in tabel 3.6 en blijkt een groter positief effect te hebben op leerresultaat in 
vergelijking met alleen de aanwezigheid van eindtoetsing (zie tabel 3.6; Bangert-
Drowns, Kulik, Kulik & Morgan; 1991). In figuur 3.3 wordt ‘aanwezigheid van zowel 
tussentijdse als eindtoetsing’ opgenomen als effectief instructiekenmerk.  

De effectiviteit van het toepassen van gevarieerde toetsvormen is niet rechtstreeks 
af te leiden uit de meta-analyses, zoals gepresenteerd in tabel 3.6, maar bij 
vergelijking van de instructievormen LFM, PSI en CMI blijkt dat CMI relatief gezien 
het kleinste effect heeft op leerresultaat (tabel 3.5). De drie instructievormen 
hebben een vergelijkbare opzet, maar verschillen in de variatie in toetsvormen. Bij 
CMI wordt het nakijken van de toets gedaan met behulp van de computer, waarbij 
alleen meerkeuze toetsen gebruikt kunnen worden. Bij PSI en LFM worden de 
toetsen nagekeken door de docent, waardoor grotere variatie in toetsvormen 
mogelijk is. In figuur 3.3 wordt ‘aanwezigheid van gevarieerde toetsvormen’ 
opgenomen als effectief instructiekenmerk. 

Het nastreven van een hoog beheersingsniveau is één van de essentiële 
kenmerken van instructievormen volgens de principes van het beheersingsleren. 
Het effect van het nastreven van volledige beheersing kan direct afgeleid worden 
uit de meta-analyses, zoals gepresenteerd in tabel 3.6 en blijkt het grootste effect 
te hebben op leerresultaat (tabel 3.6; Kulik & Kulik, 1987). In figuur 3.3 wordt 
‘streven naar volledige beheersing’ als effectief instructiekenmerk opgenomen.  

 



 

 

  51 

 

 

 

 

 

Dissertatie Yta Beetsma.docx 

Selectie van effectieve en efficiënte instructiekenmerken 

Tabel 3.6  Effectgroottes per categorie  instructiekenmerken volgens de principes 
van beheersingsleren op leerresultaat 

Interventie  ES N bron meta-analyse 

Cursusduur bij beheersingsleren LFM en PSI 

5- 8 weken 0.64 10 

Kulik, Kulik, Bangert-
Drowns (1990) 

9 - 12 weken 0.70 15 

13 – 16 weken 0.48 55 

17 of meer weken 0.39 18 

Cursusduur bij courseware 

4 weken 0.41 53 
HO Kulik & Kulik (1991) 

5 weken of meer 0.25 96 

Tussentijdse toetsing en eindtoetsing versus alleen eindtoetsing bij 
LFM en PSI 

tussentijdse en eindtoetsing  0.38 8 
Bangert-Drowns, Kulik, 
Kulik & Morgan (1991) eindtoetsing 0.29 34 

niveau van nagestreefde beheersing bij LFM en PSI 

70- 80% 0.38 17 

Kulik & Kulik (1987) 80- 90% 0.51 15 

>90% 0.73 17 

soorten feedback 

goed of fout (KR) -0.08 6 

Bangert-Drowns, Kulik, 
Kulik & Morgan (1991) 

goed antwoord (KCR) 0.22 39 

herhalen tot goed (AUC)  0.53 4 

uitleg 0.53 9 

onmiddellijke versus 
uitgestelde feedback in 
onderwijs 

0.28 11 Kulik & Kulik (1988) 

ES:  gemiddelde effectgrootte per categorie 
N:    aantal onderzoeken waarop effectgrootte gebaseerd is 
HO: specifiek voor hoger onderwijs  
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Beoordelen van de toets 

Een van de sterke punten van courseware is dat een door de student gegeven 
antwoord direct wordt beoordeeld. De effectiviteit van een correcte 
antwoordafhandeling is niet rechtstreeks af te leiden uit de meta-analyses, zoals 
gepresenteerd in tabel 3.6. Maar bij vergelijking van de instructievormen CAI en PI 
blijkt, dat CAI - waar niet gespiekt kan worden - een positief effect heeft op 
leerresultaat in tegenstelling tot PI (zie tabel 3.5).  

Hannafin & Peck (1988, blz. 21 - 22) geven aan dat een correcte 
antwoordafhandeling in CAI effectief is, waarbij CAI moet anticiperen op drie 
soorten antwoorden: het goede antwoord, het foute antwoord en op onverwachte 
antwoorden.  

Verder gelden bij courseware dezelfde kwaliteitseisen als bij schriftelijke toetsen. 
Een toets moet valide en betrouwbaar zijn (Dousma, Horsten & Brands, 1997; van 
Berkel & Bax, 2006). Bij het validiteitcriterium wordt een koppeling gelegd tussen 
de vakinhoud en de toetsing. In het voorliggend onderzoek gaat het om algemeen 
geldende didactische aspecten. Daarom blijft het validiteitcriterium buiten 
beschouwing. Correcte antwoordafhandeling kan beschouwd worden als een 
manier om de betrouwbaarheid van een toets te verbeteren. In figuur 3.3 wordt 
correcte antwoordafhandeling daarom als effectief instructiekenmerk opgenomen.  

Geven van feedback 

Onder het instructional event ‘geven van feedback’ vallen het aanbieden van 
onmiddellijke en adequate feedback en het geven van corrigerende instructie. 

Het effect van het geven van feedback bij toetsing kan direct afgeleid worden uit de 
meta-analyses van Bangert-Drowns, Kulik, Kulik & Morgan (1991), gepresenteerd 
in tabel 3.5. Het geven van feedback heeft een klein positief effect op leerresultaat. 
Het effect van het onmiddellijk geven van feedback kan direct afgeleid worden uit 
de meta-analyses, zoals gepresenteerd in tabel 3.6. Het onmiddellijk geven van 
feedback heeft een relatief groot positief effect op leerresultaat in vergelijking met 
het uitstellen van feedback (tabel 3.6; Kulik & Kulik, 1988). Bij courseware in de 
vorm van CAI en geprogrammeerde instructie (PI) wordt onmiddellijke feedback 
gegeven in tegenstelling tot de overige instructievormen volgens de principes van 
beheersingsleren. Het geven van onmiddellijke feedback wordt in figuur 3.3 
opgenomen als effectief instructiekenmerk. 

Het effect van de vormgeving van feedback bij instructievormen volgens de 
principes van beheersingsleren kan direct afgeleid worden uit de meta-analyses, 
zoals gepresenteerd in tabel 3.6. De melding of het antwoord goed of fout is heeft 
nauwelijks effect op het leerresultaat en het presenteren van het goede antwoord 
(KCR) heeft een klein positief effect. Het geven van  uitleg en het net zo lang 
proberen tot het goede antwoord wordt gegeven (AUC) hebben een groot positief 
effect op leerresultaat. Opvallend is dat in deze meta-analyse het presenteren van 
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het goede antwoord het meest frequent als feedback vorm is toegepast (tabel 3.6; 
Bangert-Drowns, Kulik, Kulik & Morgan, 1991). 

Onderzoek naar de vormgeving van feedback in een interactieve onderwijsdialoog 
laat zien dat het achterwege blijven van feedback niet effectief is. Het expliciet 
geven van het goede antwoord - knowledge of correct results (KCR) – is het meest 
effectief en de vermelding dat het antwoord goed of fout is – knowledge of results 
(KR) – is iets minder effectief  (zie tabel 3.6; Gilman, 1969; Anderson, Kulhavy & 
Andre, 1971; Roper, 1977; Waldrop, Justen & Adams, 1986; Clariana, Ross & 
Morrison, 1991). Onderzoek naar het effect van feedback na fout beantwoorden 
van een vraag laat zien dat  de vraag beantwoorden tot het goede antwoord 
gegeven is – Answer Until Correct (AUC)- even effectief is als het geven van KCR 
(Clariana, et al., 1991) of minder effectief (Noonan, 1984; Clariana, 1990). 
Onderzoek naar het effect van feedback in de vorm van het zelf intoetsen van het 
goede antwoord na een fout geeft geen eenduidige resultaten. Uit onderzoek door 
Suppes & Ginsberg (1962) blijkt bijvoorbeeld dat het zelf intoetsen van het goede 
antwoord effectief is, terwijl Tait, Hartley & Anderson (1973) geen effect vinden van 
het zelf intoetsen van het antwoord.  

Onderzoek naar het effect van uitgebreide feedback - elaborated feedback – , 
waarbij uitleg bij het goede antwoord wordt gegeven, laat wisselende resultaten 
zien. Soms is deze vorm even effectief als KCR (Noonan, 1984; Waldrop et al., 
1986), maar in ander onderzoek blijkt  het geven van alleen KCR effectiever dan 
het geven van uitgebreide feedback (Kulhavy, White, Topp, Chan & Adams, 1985; 
Dempsey, Litchfield & Driscoll, 1993). 

De volgende effectieve instructiekenmerken voor de vormgeving van feedback in 
een interactieve onderwijsdialoog worden opgenomen in figuur 3.3: a) na een goed 
antwoord presenteren van minimale feedback in de vorm van knowledge of results 
en het zichtbaar zijn van het antwoord; b) na een fout antwoord bij een vraag met 
één antwoordgelegenheid presenteren van knowledge of results en het goede 
antwoord (knowledge of correct results);  c) na een fout antwoord bij een vraag met 
meer antwoordgelegenheden presenteren van knowledge of results en het geven 
van de gelegenheid opnieuw te antwoorden tot het goede antwoord gegeven wordt 
(AUC). 

De effectiviteit van het geven van corrigerende instructie kan niet direct afgeleid 
worden uit de meta-analyses, zoals gepresenteerd in tabel 3.6. Maar bij 
vergelijking van de effecten van de instructievormen LFM en PSI op leerresultaat 
(figuur 3.5) blijkt dat het grotere effect van LFM verklaard kan worden uit de grotere 
variatie aan corrigerende instructie die in deze instructievorm aangeboden wordt 
(Bloom, 1971). Het aanbieden van gevarieerde corrigerende instructie wordt in 
figuur 3.3 opgenomen als effectief instructiekenmerk. 
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Effectieve instructiekenmerken volgens principes beheersingleren  

Bij toetsafname: 

• opdelen van leerstof in stappen 

• tussentijdse en eindtoetsing 

• gevarieerde toetsvormen 

• streven naar volledige beheersing 

Bij beoordeling van de toets: 

• betrouwbare beoordeling door correcte antwoordafhandeling 

Bij het geven van feedback in een interactieve onderwijsdialoog:  

• onmiddellijke feedback 

• na goed antwoord: KR + eigen antwoord 

• feedback na fout antwoord met één antwoordgelegenheid: KR+KCR 

• feedback na fout antwoord met meer antwoordgelegenheden: KR + AUC  

• gevarieerde corrigerende instructie 

Bij geven feedback eindtoetsing 

• onmiddellijke feedback 

• gevarieerde corrigerende instructie 

Efficiënte instructiekenmerken volgens principes beheersingleren 

• opdelen van de leerstof in relatief kleine eenheden 

• geven van onmiddellijke feedback in de vorm van KCR bij tussentijdse toetsing  

Figuur 3.3 Effectieve en efficiënte instructiekenmerken in het interactief practicum 
volgens de principes van beheersingsleren 

3.5.3   Onderzoek naar efficiëntie van de evaluatiecyclus 

Er is in verhouding tot onderzoek naar de effectiviteit van instructievormen volgens 
de principes van beheersingsleren weinig onderzoek gedaan naar de efficiëntie 
daarvan. In tabel 3.7 wordt een overzicht gegeven van de resultaten van een 
aantal meta-analyses, waarin tijd besteed aan LFM, PSI, PI, klassieke courseware 
en interactieve video wordt vergeleken met tijd besteed aan traditioneel onderwijs 
(LFM: Kulik, Kulik & Bangert-Drowns, 1990; PSI: Kulik, Kulik & Cohen, 1979; PI: 
Kulik, Cohen & Ebeling, 1980). Ook wordt in tabel 3.7 opnieuw de tijdratio vermeld 
van klassieke courseware en interactieve video (zie tabel 3.2).  

Uit tabel 3.7 blijkt dat aan het doornemen van de instructievormen LFM en PSI 
gemiddeld meer of evenveel tijd besteed wordt in vergelijking met traditioneel 
onderwijs. Het doornemen van de instructievormen geprogrammeerde instructie, 
klassieke courseware en interactieve video levert een tijdreductie op in vergelijking 
met traditioneel onderwijs, waarbij de grootste reductie wordt geboekt bij het 
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doornemen van klassieke courseware en interactieve video. De instructievormen 
PI, klassieke courseware en interactieve video worden in vergelijking met de 
instructievormen LFM en PSI gekenmerkt door het opdelen in relatief kleine 
leerstofeenheden, die gevolgd worden door toetsing en onmiddellijke feedback. Uit 
de onderzoeksresultaten ten aanzien van effectiviteit (tabel 3.5) en efficiëntie (tabel 
3.7) kan afgeleid worden dat het opdelen in kleine leerstofeenheden minder 
effectief is, maar dat het toetsen van de leerstof en geven van onmiddellijke 
feedback leidt tot een afname in tijd. Omdat er geen meta-analyses beschikbaar 
zijn naar de efficiëntie van omvang van leerstofeenheden en het geven van 
feedback wordt in het volgende ingegaan op resultaten van afzonderlijk onderzoek. 

Tabel 3.7. Vergelijking tijdbesteding instructievormen volgens principes 
beheersingsleren 

instructievorm  tijdratio N bron meta-analyse 

LFM: mastery learning  + 4% 4 Kulik, Kulik & Bangert-Drowns (1990) 

PSI: mastery learning    0% 4 Kulik., Kulik & Cohen (1979) 

PI: geprogrammeerde 
instructie 

-17% 9 Kulik, Cohen & Ebeling (1980) 

klassieke courseware  -30% 32 Kulik & Kulik (1991) 

interactieve video -31 % 8 
Fletcher (1990), geciteerd in Wetzel, 
Radtke & Stern (1994) 

N:  aantal onderzoeken waarop de tijdratio is gebaseerd  
-     minder tijd besteed aan onderwijsmethode in vergelijking met controle groep  

 

Gettinger (1983) laat zien dat het aanbieden van feedback een reductie in leertijd 
oplevert van 40% en dat het aanbieden van minder omvangrijke leerstofeenheden 
ook een reductie van 40% oplevert, terwijl het leerresultaat gelijk blijft.  

Gilman (1969) heeft het effect en efficiëntie van de volgende vormen van feedback 
in CAI  (klassieke courseware) onderzocht: a) geen feedback, b)  de melding of het 
antwoord goed of fout is (KR), c) het geven van het goede antwoord (KCR),  d) de 
gegeven feedback laten afhangen van het antwoord van de student en e) een 
combinatie van KR+KCR+ hint. Hij vindt dat de laatste variant het grootste effect 
heeft op leerresultaat. Bij de eerste drie varianten wordt geen verschil in 
leerresultaat gevonden. De minste tijd wordt besteed aan de variant waarin alleen 
het goede antwoord wordt gegeven (KCR) en de meeste tijd aan de variant, waar 
de feedback afhangt van het antwoord van de student.  

Kulhavy et al. (1985) hebben het effect en efficiëntie van combinaties van de 
volgende vormen van feedback bij het doornemen van tekst onderzocht: a) 
presenteren van het gegeven antwoord en het goede antwoord (KR+KCR); b) 
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presenteren van de foute antwoorden, c) geven van uitleg, d) verwijzen naar 
relevante passages in de tekst. In alle varianten wordt KR+KCR gegeven. De 
combinatie, waarin alleen KR+ KCR wordt gegeven, blijkt het meest efficiënt en 
levert het beste leerresultaat.  

Dempsey et al. (1993) hebben het effect en efficiëntie van de volgende vormen 
van feedback in CAI (klassieke courseware) onderzocht: a) de melding of het 
antwoord goed of fout is  en het goede antwoord (KR + KCR), b) KR + KCR met 
verplicht intypen van het goede antwoord, c) KR + KCR met uitleg, d) KR met een 
tweede poging. Tussen de varianten worden geen verschillen in leerresultaat 
gevonden. Aan de eerste variant, waarin gemeld wordt dat het antwoord goed of 
fout is plus het goede antwoord (KR+KCR) wordt de minste tijd besteed. 

Anderson, Corbett, Koedinger & Pelletier (1995) hebben het effect en efficiëntie 
van de volgende vormen van feedback in geavanceerde courseware onderzocht: 
a) geen feedback, b) onmiddellijke feedback, c) error flagging en d) feedback on 
demand.  Bij de variant waar geen feedback wordt aangeboden halen de 
studenten lagere leerresultaten en ze besteden meer tijd aan het doornemen van 
de courseware in vergelijking met de overige varianten. Aan de variant, waarin 
onmiddellijk feedback wordt gegeven, besteden de studenten de minste tijd. 

Moreno (2004) heeft het effect en de efficiëntie van uitgebreide feedback en 
feedback in de vorm van KR in geavanceerde courseware onderzocht. De variant 
met uitgebreide feedback levert het beste leerresultaat op. De varianten verschillen 
niet in tijdsbesteding. 

Ten aanzien van de efficiëntie van instructiekenmerken volgens de principes van 
beheersingsleren kan geconcludeerd worden dat het opdelen van de leerstof in 
relatief kleine leerstofeenheden en het aanbieden van feedback een tijdreductie en 
betere leerresultaten oplevert in vergelijking met onderwijs, waarin geen feedback 
wordt aangeboden (Gettinger, 1983; Anderson et al., 1995). Verder blijkt dat in een 
interactieve onderwijsdialoog het aanbieden van feedback in de vorm van KCR de 
meest efficiënte vorm van feedback is (Gilman, 1969; Kulhavy et al., 1985; 
Dempsey et al., 1993). Bij meer geavanceerde courseware zijn de resultaten niet 
eenduidig. Aan de ene kant wordt gevonden dat de variant met onmiddellijke 
feedback de meest efficiënte is bij gelijkblijvend leerresultaat (Anderson et al., 
1995). Aan de andere kant wordt gevonden dat uitgebreide feedback de meest 
effectieve is met gelijkblijvende tijdbesteding (Moreno, 2004). Het opdelen van de 
leerstofeenheden in relatief kleine eenheden en het aanbieden van feedback in de 
vorm van KCR bij tussentijdse toetsing worden als efficiënte instructiekenmerken 
opgenomen in figuur 3.3. 

3.6   Instructiekenmerken ontleend aan het constructivisme 

In deze paragraaf staat het constructivisme centraal. De essentiële kenmerken van 
het constructivisme worden beschreven en vervolgens wordt ingaan op onderzoek 
naar de effectiviteit en efficiëntie van studentsturing en het creëren van een 
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authentieke omgeving. Dit leidt tot een overzicht van effectieve en efficiënte 
instructiekenmerken in het interactief practicum vanuit het constructivisme. 

3.6.1   Beschrijving constructivisme 

Bij het constructivisme, dat in de jaren tachtig van de vorige eeuw is opgekomen, 
staat degene die leert centraal als een actieve speler in het proces van het 
verwerven van kennis (de Jong & van Joolingen, 1998; Scheerens & Bosker, 
1997). Onderwijs dat opgezet is volgens de principes van het constructivisme heeft 
de volgende kenmerken: het is gericht op hogere cognitieve vaardigheden, de 
nadruk ligt op het leerproces, de beoordeling is minder strak omschreven, de 
kennis die geleerd wordt is situatiegebonden en ontdekkend leren in een rijke 
leeromgeving staat centraal (Scheerens & Bosker, 1997). Oostdam, Peetsma en 
Blok (2007) noemen als principes van het constructivisme a) leren is een 
zelfstandige en zelfregulerende activiteit, waarbij de student gemotiveerd raakt en 
blijft, b) leren is een sociale activiteit en kan gerealiseerd worden door 
samenwerkend leren en c) leren is een gesitueerde activiteit en kan gerealiseerd 
worden door het aanbieden van een betekenisvolle en authentieke leeromgeving 
(Teurlings, Van Wolput, & Vermeulen, 2006).  

In de literatuur wordt telkens aangegeven dat courseware uitermate geschikt is om 
uiting te geven aan de principes van het constructivisme: a) bevorderen van het 
zelfstandig leren, b) samenwerkend leren en c) creëren van een authentieke 
omgeving.  

Courseware kan aan het zelfstandig leren uiting geven door de student de 
volledige vrijheid bij de sturing te geven (studentsturing of learner control). Verder 
is courseware een uitermate geschikt medium om een rijke en authentieke 
omgeving te creëren door het simuleren van de ‘werkelijkheid’  (de Jong & van 
Joolingen, 1998; Volman & van Eck, 2001; Winn, 2002). Uit de meta-analyse van 
McNeil & Nelson (1991) blijkt dat het opnemen van videoregistraties in courseware 
effectief is (tabel 3.1). Verwacht wordt dan ook dat simulaties van de 
‘werkelijkheid’, waarin gebruik gemaakt wordt van videoregistraties, effectief zullen 
zijn. In de leeromgeving van het interactief practicum wordt de ‘werkelijkheid’ van 
werken volgens de wetenschappelijke methode en van het uitvoeren van life 
experimenten gesimuleerd met behulp van het aanbieden van videoregistraties 
van de life experimenten, van de preparatie van het proefdier en de 
proefopstelling. In de toetsomgeving van het interactief practicum wordt de 
‘werkelijkheid’ van wetenschappelijke verslaglegging gesimuleerd door de 
studenten de gelegenheid te geven online essays te schrijven.  

In het volgende wordt nagegaan wat de effectiviteit en efficiëntie is van 
studentsturing, samenwerkend leren en van het creëren van een authentieke 
omgeving. De bespreking van het laatste onderdeel wordt uitgesplitst naar a) 
wetenschappelijk ontdekkend leren als simulatie van de wetenschappelijke 
methode in de leeromgeving van het interactief practicum, b) online schrijven als 
simulatie van de wetenschappelijke verslaglegging, c) alternatieven voor 
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dierproeven als simulatie van life experimenten en d) overige inzet van multimedia. 
In tabel 3.8 worden de resultaten van de volgende meta-analyses gepresenteerd: 
studentsturing versus computersturing: Niemiec, Sikorski en Walberg, 1996; 
samenwerkend leren waarbij de groepsbeoordeling is gebaseerd op individuele 
bijdrage versus traditioneel onderwijs: Slavin, 1996; samenwerkend leren waarbij 
een product wordt beoordeeld of geen beoordeling plaats vindt versus traditioneel 
onderwijs: Slavin, 1996; computer simulaties versus traditioneel onderwijs: 
Bangert-Drowns, Kulik & Kulik, 1985; schrijvend leren HO versus traditioneel 
onderwijs: Bangert-Drowns, Hurley & Wilkinson, 2004; online geschreven versus 
handgeschreven essays: Goldberg, Russell & Cook, 2003. Dit levert een overzicht 
op van effectieve en efficiënte instructiekenmerken in het interactief practicum 
vanuit het constructivisme.  

3.6.2   Studentsturing 

In de literatuur wordt de verwachting uitgesproken dat courseware de mogelijkheid 
biedt om learner control (sturing door de student)  krachtig vorm te geven en dat 
volledige studentsturing een positief effect heeft op leerresultaat (Hannafin & Peck, 
1988; Reeves, 1993;  Niemiec et al., 1996). Daarbij zijn verschillende 
mogelijkheden: de student kan een keuze maken uit aangeboden leerstof, de 
student kan zelf de volgorde van door te nemen leerstof bepalen en/of kan zelf het 
tempo van navigeren en van het doornemen van de leerstof bepalen (Milheim & 
Martin, 1991). Het verwachte positieve effect van studentsturing wordt echter niet 
in een meta-analyse naar het effect van sturing door de student op leerresultaat 
gevonden (tabel 3.8; Niemiec et al.,1996). Het blijkt dat studentsturing een 
wisselende invloed op leerresultaat heeft, waarbij gemiddeld studentgestuurde 
courseware licht in het nadeel is (Niemiec et al., 1996). 

Vanuit het constructivisme wordt een pleidooi gehouden voor het belang van 
zelfregulerend leren in het onderwijs met als argumentatie dat mensen het best 
leren door zelf belangrijke informatie te ontdekken zonder daarbij (uitgebreid) 
begeleid te worden. De onderliggende aanname is dat de zelfontdekte leerstof 
beter onthouden wordt en dat in nieuwe situaties betere oplossingen gevonden 
worden. In de laatste jaren neemt de kritiek op het constructivisme echter toe, met 
name ten aanzien van het principe van zelfregulerend leren. Onderzoek naar het 
effect van zelfregulerend onderwijs (studentgestuurd) in vergelijking met 
gestructureerd onderwijs (docentgestuurd) laat zien dat de onderliggende 
aanname niet ondersteund wordt. Telkens weer blijkt het tegendeel: leren in een 
gestructureerde omgeving is effectief; leren in een studentgestuurde, open 
leeromgeving niet (Mayer, 2004; Klahr & Nigam, 2004; Klahr & Li, 2005; Kirschner, 
Sweller & Clark, 2006).  

In de leeromgeving van dit interactief practicum wordt de leerstof voor het grootste 
deel verplicht aangeboden (docentgestuurd); de toetsomgeving is volledig 
studentgestuurd. Op grond van bovengenoemde onderzoeksresultaten wordt 
verwacht dat de in dit practicum gekozen balans tussen verplicht aangeboden 
leerstof (docentgestuurd) en leerstof die de student op vrijwillige basis kan 
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doornemen (studentgestuurd) een effectief instructiekenmerk is en wordt daarom 
opgenomen in figuur 3.4.  

Het onderzoek naar de invloed van studentsturing in courseware op tijdbesteding 
levert wisselende resultaten op, vooral omdat de mate van studentsturing en de 
operationalisering daarvan zeer uiteenlopend is. Aan de ene kant wordt gevonden 
dat het doornemen van volledig studentgestuurde courseware zonder extra 
mogelijkheden zoals advisering leidt tot slechtere leerresultaten en minder 
tijdbesteding (Tennyson & Buttrey, 1980; Ross & Rakow, 1981). Aan de andere 
kant wordt gevonden dat het doornemen van computergestuurde courseware leidt 
tot minder tijdbesteding bij gelijkblijvend leerresultaat (Goetzfried & Hannafin, 
1985). Omdat er weinig onderzoek naar de efficiëntie van studentsturing 
beschikbaar is en de resultaten daarvan wisselend zijn, kan geen verwachting ten 
aanzien van de efficiëntie geformuleerd worden. 

3.6.3   Samenwerkend leren 

Er is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van samenwerkend leren. Slavin 
(1996) laat zien dat slechts één vorm van samenwerkend leren effectief is, 
namelijk samenwerken waarbij de individuele bijdragen van de groepsleden 
afzonderlijke worden beoordeeld (tabel 3.8, Slavin, 1996). De prestatie van 
groepen, waar maar één product wordt beoordeeld of waar geen beoordeling 
plaatst, vindt is gelijk of zelfs slechter in vergelijking met studenten die alleen 
werken (tabel 3.8, Slavin, 1996). In voorliggend onderzoek wordt maar één product 
beoordeeld, daarom wordt samenwerkend leren als effectief instructiekenmerk 
buiten beschouwing gelaten.  

3.6.4   Simulatie wetenschappelijke onderzoeksmethode in  leeromgeving 

De Jong & van Joolingen (1998) geven aan dat een computersimulatie een 
geschikte methode is voor het wetenschappelijk ontdekkend leren. Bangert-
Drowns et al. (1985) rapporteren dat computersimulaties in het voortgezet 
onderwijs geen effect hebben op leerresultaat (tabel 3.8). In later onderzoek vinden 
Kulik & Kulik (1991) in het hoger onderwijs een relatief groot effect van 
computersimulaties (CEI) in het hoger onderwijs op leerresultaat (tabel 3.1). De 
Jong & van Joolingen (1998) onderscheiden bij het wetenschappelijk ontdekkend 
leren de volgende fasen: het genereren van hypotheses, het ontwerpen en 
uitvoeren van experimenten en de interpretatie van data. De wetenschappelijke 
methode volgens de empirische cyclus zoals die in het interactief practicum wordt 
gesimuleerd, bestaat uit: definiëren van het probleem, formuleren van een 
hypothese, ontwerpen en uitvoeren van experimenten, interpreteren van de 
resultaten en wetenschappelijke verslaglegging. Bij de Jong & van Joolingen 
(1998) ontbreken het definiëren van het probleem en de verslaglegging volgens 
wetenschappelijke criteria. De Jong & van Joolingen (1998) geven aan dat 
studenten bij de door hun genoemde fasen van het wetenschappelijk ontdekkend 
leren problemen hebben, vooral wanneer ze teveel vrij gelaten worden. Onderzoek 
van Rieber & Parmsley (1995) naar het effect van het doornemen van meer of 
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minder gestructureerde simulaties in combinatie met een interactieve 
onderwijsdialoog bij het verwerven van kennis over een natuurwetenschappelijk 
probleem ondersteunt deze constatering. Het blijkt namelijk dat studenten in de 
meest ongestructureerde omgeving (een ‘zuivere’ simulatie) minder leren dan 
studenten in meer gestructureerde omgevingen zoals een interactieve 
onderwijsdialoog en simulaties waarin hulpmiddelen worden aangeboden (Rieber 
& Parmsley; 1995). Wager & Gagne (1988) beschouwen interactieve 
onderwijsdialogen als de meest complete vorm van klassieke courseware, waarin 
alle (negen) instructional events aan bod komen. Een ‘zuivere’ simulatie 
beschouwen ze als minder efficiënt, omdat vaak belangrijke instructional events, 
zoals ‘activeren van benodigde beginkennis’, ‘begeleiden bij het leerproces’ en ‘het 
geven van feedback’ ontbreken in de simulatie (Wager & Gagne, 1988, blz. 45-46). 

In het onderzochte interactief practicum worden de fasen van werken volgens de 
wetenschappelijke methode zeer gestructureerd aangeboden. Het 
wetenschappelijke probleem is bekend, de hypothesen zijn geformuleerd, de 
student ontwerpt niet zelf experimenten en voert ook niet zelf de experimenten uit. 
Op grond van bovengenoemde onderzoeksresultaten wordt verwacht dat de in dit 
interactief practicum gekozen simulatie van het werken volgens de 
wetenschappelijke methode in de vorm van het stapsgewijs aanbieden van 
videoregistraties in de leeromgeving een effectief instructiekenmerk is voor het 
creëren van een authentieke omgeving en wordt opgenomen in figuur 3.4.  

3.6.5   Simulatie wetenschappelijke verslaglegging 

Bij de overstap van lineaire video naar het interactief practicum is de 
verslaglegging volgens wetenschappelijk criteria vervallen en daarvoor in de plaats 
is het schrijven van korte essays gekomen. In het essay moet het deelprobleem 
opgelost worden met behulp van de in de leeromgeving aangereikte leerstof.  Dit 
kan beschouwd worden als een vorm van schrijvend leren, een stroming die in de 
jaren tachtig van de vorige eeuw vooral in de Angelsaksische landen werd 
gepropageerd (Bangert-Drowns et al., 2004). In een meta-analyse, waarin het 
effect van schrijvend leren afgezet wordt tegen dat van schrijven als eindtoetsing 
rapporteren Bangert-Drowns et al. (2004) voor hoger onderwijs een klein positief 
effect van schrijvend leren op leerresultaten (zie tabel 3.8). 

Bij de introductie van de personal computer in de jaren tachtig van de vorige eeuw 
heeft de online tekstverwerking een hoge vlucht genomen. Goldberg et al. (2003) 
vinden in een meta-analyse, waarin het effect van online geschreven essays 
vergeleken wordt met handgeschreven essays, dat online geschreven essays 
omvangrijker zijn en beter beoordeeld worden dan handgeschreven essays. 
Powers, Fowles, Farnum & Ramsey (1994) vinden bij vergelijking van 
handgeschreven en online essays, dat handgeschreven essays beter beoordeeld 
worden, daarentegen zijn online geschreven essays omvangrijker. Verder vinden 
ze een positief verband (0.60) tussen het aantal woorden in het essay en de 
kwaliteit van het essay. Deze positieve samenhang tussen de lengte van het essay 
en de kwaliteit van beoordeling van het essay wordt telkens weer gevonden in 
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onderzoek naar het beoordelen van schrijfvaardigheid (Breland et al., 1987, 
geciteerd in Powers et al., 1994; Page, 1994; Page & Petersen, 1995; Kaplan et 
al.; 1998).  

Tabel 3.8  Effectgroottes instructiekenmerken volgens principes constructivisme 

Interventie Uitkomst ES N bron meta-analyse 

docentsturing versus 
studentsturing 

leerresultaat -0.03 25 
Niemiec, Sikorski & 
Walberg (1996) 

Samenwerkend leren met 
een groepsbeoordeling 
gebaseerd op individuele 
bijdrage versus alleen 
werken 

leerresultaat 0.32 64 Slavin (1996) 

Samenwerkend leren met 
een beoordeling van een 
product of geen 
beoordeling versus alleen 
werken  

leerresultaat 0.07 25 Slavin (1996) 

computersimulaties VO 
versus tutorial 

leerresultaat 0.07 16 
Bangert-Drowns, Kulik 
& Kulik (1985) 

schrijven als leren HO 
versus schrijven als 
toetsing 

leerresultaat 
0.33 21 

Bangert-Drowns, 
Hurley & Wilkinson 
(2004) 

online versus 
handgeschreven essays lengte essays 

0.50 14 
Goldberg, Russell & 
Cook (2003) online versus 

handgeschreven essays 
kwaliteit 
essays 

0.41 15 

ES Effectgrootte ten opzichte van controlegroep 
N   aantal onderzoeken waarop effectgrootte gebaseerd is 
HO: specifiek voor hoger onderwijs 
VO: specifiek voor voortgezet onderwijs  

 

De introductie van de computer heeft het ook mogelijk gemaakt te onderzoeken 
hoe groot de invloed van direct meetbare kenmerken van een essay, zoals het 
aantal woorden, het aantal zinnen, de gemiddelde lengte van woorden en 
grammaticale fouten is bij de beoordeling van die essays door menselijke 
beoordelaars. Uit onderzoek van Kaplan et al. (1998) naar de invloed van de 
lengte van een essay en  grammaticale fouten (berekend door de computer) op 
essayscore, zoals vastgesteld door menselijke beoordelaars blijkt dat de unieke 



 

 

62 

 

 

 

 

 

  Dissertatie Yta Beetsma.docx 

Effectieve kenmerken van een digitaal biologie practicum in het hoger onderwijs 

 

bijdrage van lengte van een essay aan verklaarde variantie in de essay score 35% 
bedraagt en de unieke bijdrage van grammaticale fouten bijna twintig procent 
bedraagt. Verder blijkt er een sterk lineair verband te bestaan tussen het aantal 
woorden van een essay en de gemiddelde essay score in het bereik van 100 - 450 
woorden. Bij omvangrijker essays vlakt dit verband af (Kaplan et al., 1998). 

Powers & Fowles (1996) hebben onderzocht wat de invloed is van beschikbare tijd 
bij het schrijven van essays in een testsituatie op de essayscore, zoals vastgesteld 
door menselijke beoordelaars. Daarbij hebben de proefpersonen aangegeven of ze 
zichzelf als langzame of snelle schrijvers beoordeelden. Het blijkt dat meer 
beschikbare tijd (60 versus 40 minuten) leidt tot een hogere essayscore.  

Er is geen interactie tussen tempo van werken, zoals beoordeeld door de 
kandidaten en beschikbare tijd, dat wil zeggen dat de langzame werkers ook in de 
conditie waarin meer tijd beschikbaar is, meer tijd nodig hebben voor het schrijven 
van essays in vergelijking met de snelle werkers.  

Verwacht wordt op grond van bovengenoemde onderzoeksresultaten dat de in dit 
interactief practicum gekozen simulatie van wetenschappelijke verslaglegging in de 
vorm van het online schrijven van vier korte essays een effectief instructiekenmerk 
is voor het creëren van een authentieke omgeving. Dit instructiekenmerk wordt 
opgenomen in figuur 3.4. In hoofdstuk 4 wordt bij de operationalisering van 
instructiekenmerken in de toetsomgeving van het interactief practicum rekening 
gehouden met het opvallende onderzoeksresultaat dat de lengte van een essay 
een positieve samenhang heeft met de kwaliteit daarvan. 

3.6.6   Simulatie van life experimenten 

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het vervangen van life experimenten. Men 
abstraheert de werkelijkheid door gebruik te maken van animaties in de vorm van 
tekeningen en modellen of men blijft dicht bij de werkelijkheid door gebruik te 
maken van videobeelden van hoge kwaliteit. In het interactief practicum is gekozen 
voor het laatste genoemde alternatief. Er is relatief weinig onderzoek gedaan naar 
het effect en de efficiëntie van dierproefalternatieven. Balcombe (2000, 41-42) 
geeft een overzicht van een twintigtal onderzoeken naar het effect van 
dierproefalternatieven in het Hoger Onderwijs. De alternatieven voor vervanging 
van practica waar proefdieren worden gebruikt (life experimenten) omvatten een 
breed scala aan mogelijkheden: geven van colleges, observeren in de natuurlijke 
setting, gebruik van dia’s, lineaire video en modellen en inzetten van de computer 
in de vorm van simulaties, CAI en interactieve video. Bij tweederde van de 
onderzoeken bestaat het dierproefalternatief uit courseware. Slechts in één 
onderzoek halen studenten een beter leerresultaat bij het uitvoeren van life 
experimenten. In ruim de helft van de onderzoeken is er geen verschil in 
leerresultaat tussen het uitvoeren van life experimenten en het dierproef alternatief 
en bij bijna de helft van de onderzoeken halen studenten een beter leerresultaat bij 
het dierproefalternatief.       
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Bij twee onderzoeken, waar in een practicum life experimenten zijn vervangen door 
interactieve video, zijn resultaten over tijdbesteding vermeld. Leonard (1992) vindt 
een tijdreductie  ten gunste van interactieve video, terwijl het leerresultaat gelijk 
blijft. Fawver, Branch, Trentham, Robertson & Beckett (1990) vinden een 
tijdreductie bij het doornemen van interactieve video ten opzichte van een 
practicum, waarin studenten zelf life experimenten uitvoeren (studentgestuurd), 
terwijl het leerresultaat gelijk blijft. Verder vinden Fawver et al. (1990) een toename 
in tijd bij het doornemen van interactieve video ten opzichte van een practicum, 
waarin studenten de life experimenten gedemonstreerd krijgen (docentgestuurd), 
bij gelijkblijvend leerresultaat. De verschillen in tijdbesteding worden voornamelijk 
bepaald door de mate van sturing door de student. 

Effectieve instructiekenmerken volgens principes constructivisme 

• streven naar een balans tussen studentsturing en computersturing 

• simuleren van de wetenschappelijke methode in de leeromgeving door 
videoregistratie van experimenten, preparatie van het proefdier en de 
proefopstelling 

• simuleren van de wetenschappelijke methode in de toetsomgeving door online 
schrijven van korte essays 

• simuleren life experimenten door videoregistratie van experimenten, preparatie 
van het proefdier en de proefopstelling 

• het toepassen van multimedia bij structurering en de aanwezigheid van de 
evaluatiecyclus 

Figuur 3.4 Effectieve instructiekenmerken in het interactief practicum volgens de 
principes van het constructivisme  

Verwacht wordt op grond van bovengenoemde onderzoeksresultaten dat het in dit 
interactief practicum gekozen alternatief voor life experimenten in de vorm van 
videoregistraties van die experimenten, van de preparatie van het proefdier en van 
de proefopstelling een effectief instructiekenmerk is voor het creëren van een 
authentieke omgeving. Dit instructiekenmerk wordt opgenomen in figuur 3.4. 

3.6.7   Inzet multimedia bij structurering en aanwezigheid van de 
evaluatiecyclus 

In het voorafgaande is ingegaan op de effectieve en efficiënte inzet van multimedia 
bij het instructional event ‘aanbieden van leerstof’ in courseware. Het is 
aannemelijk dat ook bij het aanbieden van structureringsmogelijkheden en bij het 
toetsen van de leerstof (de aanwezigheid van de evaluatiecyclus) de inzet van 
multimedia effectief is. Daarom wordt het instructiekenmerk ‘inzet van multimedia 
bij structurering en toetsing’ in figuur 3.4 opgenomen.  

In dit hoofdstuk zijn instructiekenmerken geselecteerd vanuit onderzoek naar de 
effectiviteit en efficiëntie van courseware, van structureringsmogelijkheden vanuit 
de informatieverwerkingstheorie, van toetsingsmogelijkheden (de aanwezigheid 
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van de evaluatiecyclus) volgens de principes van beheersingsleren en van 
mogelijkheden voor het creëren van een authentieke omgeving vanuit het 
constructivisme. In het volgende hoofdstuk wordt het overzicht van effectieve en 
efficiënte instructiekenmerken dat geldt voor het interactief practicum vergeleken 
met effectieve factoren in het onderwijseffectiviteitmodel van Creemers (1994) voor 
klassikaal onderwijs.



   

 

Hoofdstuk 4.  
Specificatie onderwijseffectiviteitsmodel 
voor evaluatie practicum 

In dit hoofdstuk wordt het onderwijseffectiviteitmodel van Creemers (1994) vertaald 
naar een model voor het interactief practicum. Daarbij wordt gebruik gemaakt van 
de effectieve en efficiënte instructiekenmerken van het interactief practicum, zoals 
die in het vorige hoofdstuk op grond van de literatuur onderscheiden zijn (4.1). Bij 
de vulling van de componenten van het model voor een interactief practicum wordt 
telkens de betreffende component uit het model voor klassikaal onderwijs als 
vertrekpunt genomen. Achtereenvolgens komen aan bod: de effectiviteitcriteria 
(4.2), op studentniveau de componenten leergedrag in de onderwijsomgeving 
(4.3), achtergrondkenmerken van de student (4.4), motivatie (4.5) en op 
onderwijsniveau de componenten kwaliteit van instructie (4.6), gelegenheid tot 
leren (4.7) en beschikbare roostertijd (4.8). Op onderwijsniveau wordt de 
component beperkingen in de vormgeving geïntroduceerd (4.9). De relaties tussen 
componenten worden gespecificeerd op grond van het onderwijseffectiviteitsmodel 
van Creemers (4.10). Ten slotte wordt de algemene vraagstelling zoals 
geformuleerd in hoofdstuk 1 uitgewerkt in een aantal onderzoeksvragen (4.11). 

4.1   Vertaalslag model klassikaal onderwijs naar model 
interactief practicum 

Om te komen tot een effectiviteitsmodel voor het interactief practicum worden het 
klasniveau en studentniveau uit het onderwijseffectiviteitsmodel van Creemers 
(1994) als vertrekpunt genomen. De klas zoals Creemers die onderscheidt heeft 
betrekking op een grotere onderwijseenheid in vergelijking met het interactief 
practicum. In de klas heeft de docent een sturende rol bij het geven van onderwijs 
en maakt, afhankelijk van het vak, een keuze uit het curriculummateriaal en 
groeperingsvormen. De inbreng van de docent bij het geven van onderwijs is 
wisselend. In het interactief practicum is het leerstofaanbod echter nauwkeurig 
omschreven, waarbij de procedures van presentatie van leerstof vastliggen. Dit 
heeft gevolgen voor de invulling van de componenten in het model. De 
onderverdeling in de subcomponenten docentgedrag, curriculum en 
groeperingsvormen die Creemers maakt bij de component kwaliteit van instructie 
vervalt bijvoorbeeld. 

Creemers onderscheidt in zijn model op klasniveau de componenten kwaliteit van 
instructie, gelegenheid tot leren en beschikbare roostertijd (figuur 2.2; Creemers, 
1994). De laatste twee componenten neemt hij samen, maar in het model voor het 
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interactief practicum worden kwaliteit van instructie, gelegenheid tot leren en 
beschikbare roostertijd als afzonderlijke componenten opgenomen. Creemers 
plaatst de componenten op klasniveau in een hiërarchische volgorde, terwijl in het 
model voor het interactief practicum de componenten naast elkaar worden 
geplaatst. Op studentniveau onderscheidt Creemers de componenten leergedrag 
in de onderwijsomgeving, achtergrondkenmerken van de student en motivatie. De 
factoren in de component kwaliteit van instructie op klasniveau voorspellen het 
leerresultaat (effectiviteitcriteria) direct en via leergedrag in de onderwijsomgeving. 
De factoren in de component gelegenheid tot leren en beschikbare roostertijd 
voorspellen het leerresultaat via het leergedrag in de onderwijsomgeving. De 
componenten achtergrondkenmerken van de student en motivatie zijn als controle 
in het model voor klassikaal onderwijs opgenomen. De component motivatie krijgt 
in het model voor het interactief practicum een sturende rol om uiting te kunnen 
geven aan het dynamische deel van motivatie. 

Bij de vertaalslag van het model voor klassikaal onderwijs naar het model voor het 
interactief practicum wordt per component nagegaan in hoeverre de factoren, die 
Creemers in zijn model heeft onderscheiden van toepassing zijn op het interactief 
practicum en verder wordt nagegaan in hoeverre de relaties tussen componenten 
in het model voor klassikaal onderwijs geldig zijn in het model voor het interactief 
practicum. 

Bij deze vertaalslag wordt gebruik gemaakt van effectieve en efficiënte 
instructiekenmerken zoals die in het vorige hoofdstuk zijn gespecificeerd op grond 
van onderzoeksresultaten. Per component worden de effectieve factoren in het 
model voor klassikaal onderwijs als uitgangspunt genomen, toegepast op het 
model voor het interactief practicum en schematisch weergegeven. De schema’s 
worden samengevat in bijlage 1. Achtereenvolgens komen de effectiviteitcriteria, 
de vulling van de componenten op studentniveau en op onderwijsniveau en de 
relaties tussen de componenten aan bod.  

4.2   Effectiviteitcriteria 

De effectiviteitcriteria geven aan op welk terrein leerresultaat geboekt moet 
worden. Gelet op de doelstellingen van het interactief practicum (verwerven van 
kennis en inzicht in een domein van de levenswetenschappen volgens de 
wetenschappelijke methode) zijn alleen de cognitieve vaardigheden uit het model 
voor klassikaal onderwijs van toepassing. Hiermee vervallen de door Creemers 
genoemde basisvaardigheden en metacognitieve vaardigheden (tabel 4.1). 

4.3   Studentniveau: leergedrag in de onderwijsomgeving 

In het model van Creemers voor klassikaal onderwijs wordt de component 
leergedrag in de onderwijsomgeving uitgesplitst in actief bestede tijd (time on task) 
en gebruikte gelegenheden. In het model voor een interactief practicum wordt het 



 

 

  67 

 

 

 

 

 

Dissertatie Yta Beetsma.docx 

Specificatie onderwijseffectiviteitsmodel voor evaluatie practicum 

leergedrag in termen van tijd geoperationaliseerd en vervalt de factor gebruikte 
gelegenheden. Onder time on task wordt die tijd verstaan, die de student actief 
besteedt aan het onderwijs (Carroll, 1963, 1971, 1989; Fisher et al., 1980). Bloom 
(1974) geeft aan dat tijd een aantrekkelijke onderzoeksvariabele is, omdat tijd zeer 
nauwkeurig op rationiveau (met absoluut nulpunt) gemeten kan worden in 
tegenstelling tot conventionele leerresultaten.  

Tabel 4.1 Effectiviteitcriteria bij Creemers in model voor klassikaal onderwijs en in 
model voor het interactief practicum. 

klassikaal onderwijs volgens 
Creemers (1994) 

interactief practicum 

basisvaardigheden 

cognitieve vaardigheden 

metacognitieve vaardigheden 

cognitieve vaardigheden 

 

 

Het bekijken van de experimenten en bijbehorende instructie in de leeromgeving 
kan beschouwd worden als actieve tijdbesteding. Het doornemen van deze 
instructie is het essentiële onderdeel voor studenten om zich de leerstof eigen te 
maken. Verder bestaat de actieve tijdbesteding in de leeromgeving uit tijd die 
besteed wordt aan onderdelen die bedoeld zijn het leerproces te ondersteunen, 
zoals toetsing of de leerstof begrepen is, aanbieden van een oriëntatie op de 
leerstof in het practicum en activeren van benodigde beginkennis. In de 
toetsomgeving valt onder actief bestede tijd de tijd die de student besteedt aan het 
schrijven van de essays.  

In onderzoek naar de relatie tussen actieve tijdbesteding en leerresultaat blijkt 
telkens weer dat toename van actieve tijdbesteding leidt tot een beter leerresultaat 
(Wang, 1979; Fisher et al., 1980; Frederick & Walberg, 1980; Gettinger, 1984a, 
1984b, 1985, 1989; Creemers, 1994; Powers & Fowles, 1996; Scheerens & 
Bosker, 1997). In klassikaal onderwijs gaat een relatief groot deel van de 
beschikbare onderwijstijd verloren aan bijvoorbeeld het handhaven van de orde, 
beschikbaar stellen van leermateriaal en dagdromen, waardoor er minder actieve 
tijd overblijft (Wang, 1979; Bloom, 1974, 1984). Bloom (1984) vindt in een 
vergelijking tussen individueel en groepsonderwijs volgens de principes van 
beheersingsleren en traditioneel onderwijs dat bij traditioneel onderwijs de minste 
tijd aan time on task wordt besteed, wat leidt tot een slechter leerresultaat. Bij 
individueel onderwijs volgens de principes van beheersingsleren wordt verreweg 
de meeste tijd aan time on task besteed. Uit onderzoek naar de efficiëntie van 
courseware blijkt dat er relatief veel tijd aan time on task besteed wordt in 
verhouding tot de beschikbare onderwijstijd (Bright, 1983, 1988; Worthen, Dusen & 
Sailor, 1994). Gettinger (1984b) geeft aan dat het leermodel van Carroll (1963, 
1989) opgevat kan worden als een versnellingsmodel (acceleration) met als 
kenmerk dat het beheersingsniveau constant wordt gehouden en de tijd variabel is, 
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in tegenstelling tot het verrijkingsmodel in het traditioneel onderwijs, waarbij de 
tijdvariabele constant wordt gehouden en het beheersingsniveau variabel. Ook 
Anderson et al. (1995) geven aan dat bij onderzoek naar het effect van een 
instructievorm het zinvoller is het beheersingsniveau constant te houden en te 
kijken naar de verschillen in tijd die studenten nodig hebben om het 
beheersingsniveau te bereiken. Het interactief practicum is opgezet volgens de 
principes van beheersingsleren en een van de kenmerken van beheersingleren is 
dat gestreefd wordt naar volledige beheersing (constant beheersingsniveau) en dat 
het aan de student overgelaten wordt hoeveel tijd hij of zij wil besteden (variabele 
tijd). 

Tabel 4.2 Component leergedrag bij Creemers en in het model voor het interactief 
practicum. 

klassikaal onderwijs volgens 
Creemers (1994) 

Leeromgeving interactief practicum 

actieve tijdbesteding of time on task 

gebruikte gelegenheden 

actieve tijdbesteding aan: 
doornemen nieuwe instructie in 
deelproblemen 

Toetsomgeving interactief practicum 

Actieve tijdbesteding aan: 
schrijven van essays  

 

In het onderwijseffectiviteitsmodel voor een interactief practicum wordt in de 
component leergedrag onder actieve tijdbesteding in de leeromgeving het 
doornemen van nieuwe instructie in de deelproblemen opgenomen. De overige 
actieve tijdbesteding in de leeromgeving wordt opgenomen onder de component 
gelegenheid tot leren (zie 4.7). Onder actieve tijdbesteding in de toetsomgeving 
wordt het schrijven van essays opgenomen. Verwacht wordt dat een interactief 
practicum in de vorm van een onderwijsdialoog en eindtoetsing de mogelijkheid 
biedt veel actieve tijd te creëren, met de aanname dat meer actieve tijdbesteding 
leidt tot een beter leerresultaat (tabel 4.2). 

4.4   Studentniveau: achtergrondkenmerken van de student 

Onder de component achtergrondkenmerken van de student in het model voor 
klassikaal onderwijs laat Creemers leercapaciteiten vallen, uitgesplitst naar 
algemene intelligentie en eerdere leerervaringen (de Jong et al., 2004) en sociale 
achtergrond van de student (Creemers, 1994). In het model voor een interactief 
practicum wordt de factor eerdere leerervaring vertaald in beginkennisniveau van 
de student in het onderzochte vakgebied of studierichting. Onderzoek naar de 
relatie tussen leercapaciteiten, tijdbesteding aan onderwijs en leerresultaten laat 
zien dat studenten verschillen in de tijd die ze nodig hebben om te leren: studenten 
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met een hoog beginkennisniveau halen betere leerresultaten (o.a. Reynolds & 
Walberg, 1991, 1992a, 1992b, 1992c) en besteden daar minder tijd aan (Gettinger 
& White, 1979; Gettinger, 1984a, 1984b; Brown & Sax, 1986) in vergelijking met 
studenten met een laag beginkennisniveau. Omdat uit onderzoek telkens weer 
blijkt dat algemene intelligentie en eerdere leerervaringen sterke voorspellers zijn 
van leerresultaten (o.a. Dochy et al., 1999; Reynolds & Walberg, 1991, 1992a, 
1992b, 1992c) en van bestede tijd (Gettinger & White, 1979; Gettinger, 1984a), 
worden in het model voor een interactief practicum verschillende 
operationaliseringen van het beginkennisniveau opgenomen: ten eerste het niveau 
van beginkennis aan het begin van de studie waar het practicum deel van uitmaakt 
en ten tweede het niveau van beginkennis bij de start van de cursus waar het 
interactief practicum onderdeel van is.  

Bruinsma (2003) laat zien dat in het hoger onderwijs sociale achtergrond (SES) 
van de student op cursusniveau geen invloed heeft op leerresultaten. Daarom 
wordt in voorliggend onderzoek deze variabele niet opgenomen in het model voor 
het interactief practicum. 

Creemers (1994) heeft in eerste instantie de variabele geslacht niet opgenomen in 
het model voor klassikaal onderwijs. In onderzoek naar het effect van school en 
klasfactoren op wiskunde (Kyriakides et al., 2000; de Jong et al., 2004; Kyriakides, 
2005) en attitudes (Kyriakides, 2005) met behulp van het 
onderwijseffectiviteitsmodel van Creemers (1994) is de variabele geslacht wel als 
covariaat in het model opgenomen, omdat prestaties van vrouwen en mannen per 
domein verschillen: mannen presteren beter op wiskunde, vrouwen hebben 
positievere attitudes ten aanzien van de school. Ook in het voorliggend onderzoek 
wordt de variabele geslacht opgenomen vanwege gevonden verschillen in 
leerprestatie in het voortgezet onderwijs bij levenswetenschappen: mannen halen 
hogere cijfers in dat domein dan vrouwen (Steinkamp & Maehr, 1983). Een tweede 
reden om de variabele geslacht in het model voor het interactief practicum op te 
nemen is het grote verschil in tempo van studeren tussen mannen en vrouwen in 
het Nederlandse hoger onderwijs. Uit de Emancipatiemonitor CBS blijkt namelijk 
dat vrouwen in het Nederlandse hoger onderwijs sneller studeren dan mannen: 
aan de universiteit heeft 57 procent van de studentes na zes jaar haar bul 
tegenover 41 procent van de mannelijke studenten (Portegijs, Boelens & 
Olsthoorn, 2004). Een derde reden om de variabele geslacht in het model voor het 
interactief practicum op te nemen is dat vrouwen beschikken over een grotere 
schrijfvaardigheid, gemeten in toelatingsexamens tot het hoger onderwijs in de 
Verenigde Staten (Breland, Bridgeman & Fowles, 1999). 

De studentvariabele taalvaardigheid wordt in het model voor een interactief 
practicum opgenomen omdat uit onderzoek blijkt dat vrouwen hogere scores halen 
op talen (Kyriakides et al., 2000; Kyriakides, 2005) en taalvaardigheid mogelijk 
invloed kan hebben bij het schrijven van essays (Breland et al., 1999).  

De variabele ervaring met courseware en ICT wordt toegevoegd omdat uit 
onderzoek blijkt dat de mate van ervaring met ICT de houding ten opzichte van 
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computer en daarmee indirect de motivatie kan beïnvloeden. Daarbij blijkt verder 
dat er geslachtsverschillen zijn bij het omgaan met ICT in het onderwijs, meisjes 
hebben een achterstand ten opzichte van jongens bij het gebruik van ICT (Sipe & 
Curlette, 1996; Volman & van Eck, 2001; Volman, van Eck, Heemskerk & Kuiper, 
2005).  

Tabel 4.3 Achtergrondkenmerken bij Creemers in model voor klassikaal onderwijs 
en in het interactief practicum. 

klassikaal onderwijs volgens 
Creemers (1994) 

interactief practicum 

• aptitudes (leercapaciteiten) 

• sociale afkomst 

• beginkennisniveau vakgebied begin 
studie 

• beginkennisniveau vakgebied 
tijdens studie 

• geslacht 

• taalvaardigheid 

• ervaring ICT 

 

Onder de component achtergrondkenmerken van de student vallen dan het 
beginkennisniveau van de student aan het begin en tijdens de studie, geslacht, 
taalvaardigheid en ervaring met courseware en ICT, met de verwachting dat 
studenten met een hoog beginkennisniveau een beter leerresultaat halen in minder 
tijd in vergelijking met studenten met een laag beginkennisniveau (tabel 4.3). 

4.5   Studentniveau: motivatie 

Creemers neemt de component motivatie op in het model voor klassikaal 
onderwijs. Deze component hoort ook thuis in het model voor een interactief 
practicum. In het model voor klassikaal onderwijs plaatst Creemers de component 
motivatie tussen de achtergrondkenmerken van de student, het leergedrag en 
leerresultaat van de student. Hoewel Creemers niet aangeeft wat hij onder 
motivatie verstaat, kan door de plaats van motivatie in het model afgeleid worden 
dat hij motivatie opvat als de tamelijk stabiele eigenschap doorzettingsvermogen 
(perserverance) van de student, die beïnvloed wordt door achtergrondkenmerken 
van de student en door leerresultaten (Creemers, 1994; de Jong et al., 2004; 
Creemers & Kyriakides, 2008).  

Het stabiele deel van motivatie wordt niet in het model voor een interactief 
practicum opgenomen, omdat gegevens daarover niet standaard beschikbaar zijn. 
Ze moeten met aparte vragenlijsten verzameld worden en dat is niet gebruikelijk in 
een onderwijssetting.  

In de literatuur wordt naast stabiele motivatie ook dynamische motivatie 
onderscheiden. De Jong et al. (2004) geven bijvoorbeeld aan dat in het onderwijs 
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dynamische motivatie een belangrijke rol speelt. Als argumentatie voeren ze 
onderzoeksresultaten aan waaruit blijkt dat motivatie van de student beïnvloed kan 
worden door de docent of de school (Knuver,1993; Brandsma, 1993). 

Clark & Sugrue (1990) maken aannemelijk dat het dynamische deel van motivatie 
een sturende rol bij het doornemen van courseware heeft en één van de 
noodzakelijke componenten van leren is. Zij veronderstellen dat de student bij het 
doornemen van leertaken in courseware telkens de volgende vragen stelt: 1) vind 
ik deze leertaak leuk? 2) welke vaardigheden en kennis zijn nodig om iets te leren 
van deze taak? 3) beschik ik over de vereiste vaardigheden en kennis? Het 
antwoord op de eerste vraag heeft te maken met betrokkenheid: is de student 
bereid een bepaalde leertaak uit te voeren? Het antwoord op de overige vragen 
heeft te maken met de hoeveelheid inspanning, die een student wil besteden aan 
een taak. De mate van betrokkenheid en inspanning worden tijdens het doorlopen 
van courseware beïnvloed door de kwaliteit van de aangeboden instructie. In 
interactie met courseware krijgt de student telkens antwoord op de hierboven 
genoemde vragen en besluit telkens of hij of zij zal stoppen of doorgaan (Clark & 
Sugrue, 1990). Het dynamische deel van motivatie wordt dus direct beïnvloed door 
motiverende, effectieve instructiekenmerken respectievelijk demotiverende 
kenmerken van de leertaak (bijvoorbeeld beperkingen van de vormgeving) en krijgt 
daarmee een sturende rol in het leerproces. Dit kan leiden tot een toename 
respectievelijk afname van tijdbesteding. Overigens is het dynamisch deel van 
motivatie erg moeilijk te meten en daarom wordt motivatie in het model voor het 
interactief practicum als latente variabele in de vorm van een beslissingsmoment 
opgenomen in overeenstemming met de regelkring, zoals Starren et al. (1995) die 
gebruiken om het onderwijsproces te beschrijven (tabel 4.4).  

Tabel 4.4 Component motivatie bij Creemers in model voor klassikaal onderwijs en 
in model voor het interactief practicum 

klassikaal onderwijs volgens 
Creemers (1994) 

interactief practicum 

statisch als doorzettingsvermogen 
(perserverance) 

 

(statisch als doorzettingsvermogen) 

dynamisch in de vorm van 
beslismomenten  

 

4.6   Onderwijsniveau: kwaliteit van instructie 

Creemers verdeelt de component kwaliteit van instructie onder in de 
subcomponenten curriculum, groeperingsvormen en docentgedrag. Per 
subcomponent geeft hij een aantal factoren (zie figuur 2.2), die geselecteerd zijn 
op grond van onderzoek naar effectief onderwijs (Creemers, 1994, blz. 93-99). 
Overeenkomstige factoren in de subcomponenten volgens Creemers (1994) zijn: 
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het expliciteren en ordenen van doelen en inhoud, advance organizers en heldere 
presentatie van de inhoud, de aanwezigheid van de evaluatiecyclus, opgesplitst in 
toetsing, feedback en corrigerende instructie (de Jong et al, 2004). Als specifieke 
effectieve factoren bij docentgedrag blijven dan over: hoge verwachtingen van de 
docent en de managementtaken (Creemers, 1994, blz. 119; de Jong et al., 2004). 
Als specifieke effectieve factoren bij groeperingsvormen blijven dan over: 
groeperen volgens leercapaciteiten en samenwerkend leren (Creemers, 1994, blz. 
119). Creemers (1994, blz. 66) geeft door te verwijzen naar de meta-analyses 
uitgevoerd door Slavin (1996) aan dat alleen de vorm van samenwerkend leren 
effectief is waarbij de individuele bijdragen van de groepsleden worden 
beoordeeld. In het interactief practicum werken de studenten die samenwerken 
aan één groepsproduct en hiermee vervalt de effectieve factor samenwerkend 
leren in het model van voor het interactief practicum. 

De voor klassikaal onderwijs specifieke factoren ‘hoge verwachtingen’ en 
‘managementtaken van de docent’ vervallen in het model voor het interactief 
practicum. De bovengenoemde overeenkomstige factoren tussen 
subcomponenten en de factor ‘activeren van benodigde beginkennis’ uit de 
subcomponent groeperingsvormen zijn relevant voor het interactief practicum. 
Hoewel Creemers deze laatste factor niet expliciet vermeldt, zijn groeperen naar 
leercapaciteiten en het gebruik van gedifferentieerd materiaal bij 
groeperingsvormen mogelijkheden om rekening te houden met de benodigde 
beginkennis van de student. Bovendien vermeldt hij onder docentgedrag expliciet 
dat bij het structureren van de inhoud rekening gehouden dient te worden met de 
beginkennis van de student. Vanuit dat oogpunt wordt de factor ‘activeren van 
benodigde beginkennis’ toegevoegd. Dit leidt tot de volgende effectieve factoren in 
de component kwaliteit van instructie voor een interactief practicum, zoals die 
afgeleid kunnen worden uit het model voor klassikaal onderwijs: 

• expliciteren en ordenen van doelen 

• aanbieden van advance organizers  

• activeren van benodigde beginkennis 

• heldere presentatie van de leerstof 

• ordenen van de inhoud 

• aanwezigheid van toetsing als onderdeel van de evaluatiecyclus 

• aanwezigheid van feedback als onderdeel van de evaluatiecyclus 

• aanwezigheid van corrigerende instructie als onderdeel van de evaluatiecyclus  

In het vorige hoofdstuk is vanuit de verschillende leertheorieën een selectie 
gemaakt van effectieve en efficiënte instructiekenmerken in het interactief 
practicum. Daarbij is onderscheid gemaakt naar structurering volgens de theorie 
van informatieverwerking, naar de aanwezigheid van de evaluatiecyclus volgens 
de principes van beheersingsleren en naar het creëren van een authentieke 
omgeving volgens de principes van het constructivisme. Creemers heeft zich bij de 
selectie van effectieve factoren gebaseerd op beheersingsleren en effectieve 
structurering. Hij maakt bij effectieve structurering niet de koppeling naar de theorie 
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van informatieverwerking. Verder geeft hij niet aan onder welke leertheorie de 
verschillende factoren in het model voor klassikaal onderwijs vallen. Af te leiden 
valt dat de factoren ‘ordenen van de inhoud’ en ‘de aanwezigheid van toetsing, 
feedback en corrigerende instructie’ vallen onder de aanwezigheid van de 
evaluatiecyclus volgens de principes van beheersingsleren (Creemers, 1994, 67-
71). De factoren ‘expliciteren en ordenen van doelen’, ‘aanbieden van advance 
organizers’, ‘activeren van benodigde beginkennis’ en ‘heldere presentatie van de 
leerstof’ kunnen dan ondergebracht worden onder structurering volgens de theorie 
van informatieverwerking. Bij vergelijking van de hierboven gespecificeerde 
factoren met de effectieve instructiekenmerken van het interactief practicum uit het 
vorige hoofdstuk blijkt dat bij de subcomponent ‘creёren van een authentieke 
omgeving’ factoren ontbreken en dat bij de subcomponenten ‘structurering’ en ‘de 
aanwezigheid van de evaluatiecyclus’ anders zijn ingevuld. In het volgende wordt 
per subcomponent nagegaan in hoeverre de factoren in het model voor klassikaal 
onderwijs relevant zijn in het model voor het interactief practicum. Het overzicht 
van effectieve instructiekenmerken, dat in het vorige hoofdstuk is gespecificeerd, 
dient bij de bespreking als richtlijn. 

4.6.1   Subcomponent structurering 

In het model voor klassikaal onderwijs bevat de subcomponent structurering de 
factoren expliciteren en ordenen van doelen, aanbieden van advance organizers, 
aansluiten bij de benodigde beginkennis en heldere presentatie van de leerstof. 
Heldere presentatie in het model voor klassikaal onderwijs wordt in het model voor 
het interactief practicum vervangen door het aanbieden van hulp bij het leren.  

De subcomponent structurering in het model voor het interactief practicum wordt 
onderverdeeld in oriënteren, activeren van benodigde beginkennis en hulp bij het 
leerproces en is gekoppeld aan de door Gagné geformuleerde instructional events 
‘aandacht trekken’, ‘aangeven wat de leerdoelen zijn’, ‘activeren van de benodigde 
beginkennis’ en ‘begeleiding geven bij het leerproces’ (tabel 3.3).  

Onder oriënteren vallen het expliciteren en ordenen van doelen en het aanbieden 
van advance organizers. Onder het activeren van beginkennis vallen het 
aanbieden van informatie over beginkennis en het toetsen daarvan. Onder het 
aanbieden van hulp bij het leerproces vallen in de leeromgeving middelen om 
begrip te verkrijgen, zoals het beschikbaar stellen van een begrippenlijst en het 
aanbieden van de mogelijkheid om de leerstof opnieuw door te nemen. In de 
toetsomgeving bestaat de hulp bij het leerproces uit het aanbieden van 
trefwoorden bij het schrijven van essays (zie tabel 4.5).  
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Tabel 4.5 Subcomponent structurering bij Creemers in model voor klassikaal 
onderwijs en in model voor het interactief practicum. 

klassikaal onderwijs volgens 
Creemers (1994) 

leeromgeving interactief practicum 

 

expliciteren en ordenen doelen 

aanbieden advance organizers 

activeren benodigde beginkennis 

heldere presentatie van de leerstof 

 

 

Oriënteren 

• expliciteren en ordenen doelen 

• advance organizers 

activeren benodigde beginkennis  

• informeren 

• toetsen 

hulp bij leerproces 

• aanbieden begrippenlijst 

• leerstof opnieuw doornemen  

toetsomgeving interactief practicum 

hulp bij schrijfproces  

• aanbieden trefwoorden 

4.6.2   Subcomponent aanwezigheid evaluatiecyclus 

In het model voor klassikaal onderwijs bevat de subcomponent aanwezigheid van 
de evaluatiecyclus de factoren ordenen van de inhoud, aanwezigheid van toetsing, 
feedback en corrigerende instructie.  

De subcomponent aanwezigheid van de evaluatiecyclus in het model voor een 
interactief practicum wordt onderverdeeld in factoren die relevant zijn bij het 
afnemen van een toets, bij het beoordelen van die toets en bij het geven van 
feedback, gekoppeld aan de door Gagné geformuleerde instructional events 
‘begeleiden van het leerproces’, ‘nagaan of de aangeboden informatie begrepen 
is’, ‘geven van feedback’, ‘vaststellen van beheersingsniveau’ en ‘bevorderen van 
transfer’ (tabel 3.3). Bij de invulling van deze subcomponent is gebruik gemaakt 
van de principes van beheersingsleren.  

In figuur 3.3 is bij de categorie ‘toetsafname’ onderscheid gemaakt naar opdelen 
van de leerstof in stappen, aanwezigheid van tussentijdse toetsing en eindtoetsing, 
aanbieden van gevarieerde toetsvormen en het streven naar volledige beheersing. 
Bij de categorie ‘beoordelen’ wordt onderscheid gemaakt naar een correcte 
antwoordafhandeling volgens het criterium betrouwbaarheid. In de leeromgeving is 
het opdelen van de leerstof in stappen, aanwezigheid van tussentijdse toetsing, het 
aanbieden van gevarieerde toetsvormen en het streven naar volledige beheersing 
relevant. In de toetsomgeving is het opdelen van leerstof in stappen en 
eindtoetsing relevant. 
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In figuur 3.3 is bij de categorie ‘geven van feedback’ onderscheid gemaakt naar 
feedback, die in de leeromgeving bij tussentijdse toetsing wordt gegeven en 
feedback, die in de toetsomgeving als onderdeel van de eindtoetsing wordt 
gegeven. Onder feedback in de leeromgeving valt ten eerste het aanbieden van 
onmiddellijke feedback. Bij de vormgeving van feedback in een interactieve 
onderwijsdialoog zijn de termen KR en KCR relevant. Knowledge of Results (KR) 
staat voor het aan de student melden of het gegeven antwoord goed of fout is, 
Knowledge of Correct Results (KCR) staat voor het aanbieden van het juiste 
antwoord. De vormgeving van de feedback in de leeromgeving bestaat dan uit het 
geven van KR en projectie van het eigen antwoord na een goed antwoord, uit het 
geven van KR en KCR na een fout antwoord met één antwoordgelegenheid en uit 
het geven van KR na een fout antwoord met meer antwoordgelegenheden. Verder 
valt onder het geven van feedback in de leeromgeving het aanbieden van 
gevarieerde corrigerende instructie. Onder feedback in de toetsomgeving valt het 
geven van onmiddellijke feedback.  

Tabel 4.6 Subcomponent aanwezigheid evaluatiecyclus bij Creemers in model 
voor klassikaal onderwijs en in model voor het interactief practicum. 

klassikaal onderwijs volgens 
Creemers (1994) 

Leeromgeving interactief practicum 

ordenen van de inhoud 

aanwezigheid toetsing 

aanwezigheid feedback 

aanwezigheid corrigerende instructie 

 

toetsafname 

• opdelen van leerstof in stappen 

• tussentijdse toetsing 

• gevarieerde toetsvormen 

• streven naar volledige beheersing 

betrouwbare beoordeling 

• correcte antwoordafhandeling 

geven van feedback in leeromgeving 

• onmiddellijke feedback 

• goed: KR + eigen antwoord 

• fout 1 poging: KR + KCR 

• fout meer pogingen: KR  

• gevarieerde corrigerende instructie 

Toetsomgeving interactief practicum 

toetsafname 

• opdelen van leerstof in stappen 

• eindtoetsing 

geven van feedback in toetsomgeving 

• onmiddellijke feedback 
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Het aanbieden van gevarieerde corrigerende instructie vervalt omdat het interactief 
practicum zo is opgezet dat na afronding van een essay de student niet meer het 
eerdere deelprobleem kan raadplegen, tenzij hij of zij het interactief practicum 
verlaat (tabel 4.6).  

4.6.3   Subcomponent creëren authentieke omgeving 

De subcomponent creёren van een authentieke omgeving in het model voor een 
interactief practicum wordt onderverdeeld in simulatie van de wetenschappelijke 
onderzoeksmethode, simulatie van life-experimenten en inzet van multimedia. De 
simulaties zijn gekoppeld aan het door Gagné geformuleerde instructional event 
‘aanbieden van leerstof’ (tabel 3.3). Deze indeling is gebaseerd op de 
onderverdeling volgens de principes van het constructivisme en betekent een 
nieuw onderdeel ten opzichte van het model voor klassikaal onderwijs.  

Tabel 4.7 Subcomponent creëren authentieke omgeving bij Creemers in het model 
voor klassikaal onderwijs en in het model voor het interactief practicum. 

klassikaal onderwijs volgens 
Creemers (1994) 

 

Leeromgeving interactief practicum 

 simulatie wetenschappelijke 
onderzoeksmethode 

• videoregistratie experimenten in 
deelproblemen 

simulatie life experimenten  

• videoregistratie preparatie en 
proefopstelling 

inzet multimedia  

• bij subcomponent structurering 

• bij subcomponent evaluatiecyclus 

Toetsomgeving interactief 
practicum 

simulatie wetenschappelijke 
verslaglegging 

• online schrijven van korte essays 

 

In het interactief practicum wordt de wetenschappelijke onderzoeksmethode 
gesimuleerd door het wetenschappelijke probleem uit te splitsen in deelproblemen, 
door in de leeromgeving een videoregistratie in te zetten in plaats van het zelf 
maken van een proefopstelling, het zelf prepareren van een proefdier en het zelf 
uitvoeren van experimenten. In de toetsomgeving wordt de wetenschappelijke 
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verslaglegging als essentieel laatste onderdeel van de wetenschappelijke 
onderzoeksmethode gesimuleerd door het online schrijven van een kort essay na 
het doornemen van de experimenten in een deelprobleem.  

Verder dient de videoregistratie als vervanging van het gebruik van proefdieren. 
Naast bovengenoemde inzet van multimedia in de vorm van een videoregistratie 
worden videobeelden en grafische afbeeldingen gebruikt bij factoren die onder de 
subcomponenten structurering en evaluatiecyclus vallen. Dit leidt tot de volgende 
effectieve instructiekenmerken in de leeromgeving: a) inzetten van een 
videoregistratie bij het uitvoeren van experimenten in deelproblemen, b) inzetten 
van een videoregistratie van de preparatie van het proefdier en van de 
proefopstelling en c) inzetten van multimedia bij de subcomponenten structurering 
en aanwezigheid van de evaluatiecyclus. In de toetsomgeving gaat het om het 
online schrijven van korte essays. 

4.7   Onderwijsniveau: gelegenheid tot leren 

Onder de component gelegenheid tot leren in het model voor klassikaal onderwijs 
laat Creemers het aanbod van leermaterialen, onderwerpen en oefeningen vallen. 
Daarbij is de docent degene die dit aanbod bepaalt (Creemers, 1994). In het 
interactief practicum ligt de inhoud en de vormgeving van leerstof vast. Een deel 
van de leerstof moet verplicht doorgenomen worden en is docentgestuurd. Een 
deel van de leerstof kan de student op vrijwillige basis doornemen en is dus 
studentgestuurd. In de leeromgeving van het interactief practicum wordt het 
grootste deel van de leerstof verplicht aangeboden. Ook de tussentijdse toetsing of 
de leerstof is begrepen is een verplicht onderdeel. Het doornemen van verplichte 
leerstof is docentgestuurd, de student kan alleen het tempo van navigeren zelf 
bepalen. Het interactief practicum is zo ingericht dat de student in sommige 
gevallen (bijvoorbeeld bij toetsing) de leerstof verplicht moet herhalen. Er wordt in 
voorliggend onderzoek bij verplicht aangeboden leerstof een uitsplitsing gemaakt 
naar tijd die voor het eerst aan verplichte leerstof wordt besteed en tijd die wordt 
besteed aan herhaling. Tijd besteed aan verplichte, nieuwe leerstof wordt opgevat 
als actief bestede tijd (time on task).  

Het op vrijwillige basis doornemen van leerstof in de leeromgeving staat onder 
controle van de student en wordt in voorliggend onderzoek opgevat als actief 
bestede tijd. In de toetsomgeving beslist de student zelf hoeveel tijd hij of zij 
besteedt aan het schrijven van de essays. De tijdbesteding in de toetsomgeving 
staat daarmee onder controle van de student en wordt opgevat als actief bestede 
tijd.  

In het model voor het interactief practicum worden onder de component 
gelegenheid tot leren tijd besteed aan verplichte nieuwe leerstof en tijd besteed 
aan extra leerstof opgenomen. Het doornemen van verplichte leerstof is 
docentgestuurd en alleen het tempo van navigeren staat onder controle van de 
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student. Het doornemen van extra leerstof staat geheel onder controle van de 
student en is dus studentgestuurd (tabel 4.8).  

Tabel 4.8 Component gelegenheid tot leren bij Creemers in model voor klassikaal 
onderwijs en in model voor het interactief practicum. 

klassikaal onderwijs volgens 
Creemers (1994) 

Leeromgeving interactief practicum 

aanbod leermaterialen, onderwerpen en 
oefeningen 

verplichte nieuwe leerstof 
(docentgestuurd) 

extra leerstof (studentgestuurd) 

student bepaalt navigatie 
(studentgestuurd) 

kwaliteit tussentijdse toetsing  

Toetsomgeving interactief practicum 

extra leerstof (studentgestuurd) 

student bepaalt navigatie 
(studentgestuurd) 

 

In het project Beginning Teacher Evaluation Study (BTES) is onderzoek gedaan 
naar de invloed van docentgedrag op het leren lezen en vooral de rol die actief 
bestede tijd (time on task) daarin speelt. De invloed van de concepten beschikbare 
tijd, actief bestede tijd (time on task) en Academic Learning Time (ALT) op 
leerresultaat is onderzocht. ALT is dat deel van de actief bestede tijd dat aan 
leeractiviteiten met een hoge slaagkans wordt besteed. In het BTES project wordt 
gevonden dat meer tijdbesteding aan activiteiten met een hoge slaagkans (ALT) 
leidt tot een beter leerresultaat (Bright, 1983; Romberg, 1980). Bright (1983) 
spreekt de verwachting uit dat het doornemen van courseware zal leiden tot veel 
actieve tijdbesteding (ALT) in verhouding tot de beschikbare onderwijstijd en noemt 
dit het CAI fenomeen. Onderzoek waarin actieve tijdbesteding bij het doornemen 
van courseware wordt vergeleken met tijdbesteding in traditioneel onderwijs 
bevestigt deze verwachting (Bright, 1988; Worthen et al., 1994). Gelet op 
genoemde onderzoeksresultaten wordt in het model voor het interactief practicum 
de factor ‘kwaliteit van tussentijdse toetsing’ als controle variabele toegevoegd aan 
de component gelegenheid tot leren (tabel 4.8). 

4.8   Onderwijsniveau: beschikbare roostertijd 

Onder beschikbare roostertijd verstaat Creemers (1994) de tijd die beschikbaar 
wordt gesteld voor het geven van onderwijs. Wanneer de student zelf mag bepalen 
hoeveel tijd hij/zij wil besteden, dan besteedt de student veel minder dan de 
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geschatte benodigde tijd op grond van de capaciteiten van de student en haalt 
daarbij een slechter leerresultaat (Gettinger, 1985; Johnston & Aldridge, 1985). 
Wanneer er te weinig tijd voor onderwijs ingeroosterd is, dan wordt de tijd die een 
student besteedt aan het onderwijs bepaald door de beschikbare roostertijd en 
deze tijdsinvestering levert een slechter leerresultaat op in vergelijking met de 
situatie dat er voldoende roostertijd beschikbaar is (Frederick & Walberg, 1980; 
Gettinger, 1985, Powers & Fowles, 1996). Geconcludeerd kan worden dat de tijd 
die de student bereid is te besteden aan het onderwijs de bepalende factor is in de 
situatie dat voldoende tijd voor het onderwijs ingeroosterd is en anders de tijd die 
vanuit het onderwijs beschikbaar gesteld wordt.  

In het klassikaal onderwijs wordt de hoeveelheid beschikbare tijd bepaald door 
onder andere lesroosters en de docent. Bij courseware is de beschikbare 
onderwijstijd onder andere afhankelijk van apparatuur en het functioneren daarvan. 
Bij het opstellen van het rooster moet rekening gehouden worden met mogelijke 
uitval van apparatuur.  

Bij het inplannen van het interactieve practicum Regeling van de Hartwerking is de 
beschikbaarheid van apparatuur altijd een grote zorg voor de docenten geweest. 
De voorkeur van de onderwijsgevenden ging er naar uit dat studenten zelfstandig 
het interactief practicum doornamen. Er werd een rooster opgesteld dat afhankelijk 
was van het aantal deelnemende studenten en het aantal beschikbare 
configuraties (tussen de vijf en tien). In het geval dat zich geen calamiteiten 
voordeden, was de beschikbare tijd toereikend. Maar in de situatie dat apparatuur 
uitviel, kregen de studenten de gelegenheid in koppels het interactief practicum 
door te nemen. Slavin (1996) rapporteert in een meta-analyse van 25 onderzoeken 
naar het effect van samenwerkend leren waarin één groepsproduct wordt 
beoordeeld of waarin geen beoordeling plaats vindt in 14% van de onderzoeken 
een negatieve effectgrootte. Ook in voorliggend onderzoek kan deze opgelegde 
vorm van samenwerken de motivatie bij het doornemen van het interactief 
practicum negatief beïnvloeden. En dit kan weer negatieve invloed hebben op 
tijdbesteding en/of op leerresultaat. Daarom is samenwerken in het model voor het 
interactieve practicum als controlevariabele opgenomen onder de component 
beschikbare roostertijd met een verwachte negatieve invloed op motivatie (tabel 
4.9).  

Tabel 4.9 Component beschikbare roostertijd bij Creemers in het model voor 
klassikaal onderwijs en in het model voor het interactief practicum. 

klassikaal onderwijs volgens Creemers  interactief practicum 

voldoende tijd voor onderwijs bepaald 
door regels en roosters  

voldoende tijd voor doornemen 
practicum mede bepaald door 
beschikbare apparatuur 

• samenwerken als noodoplossing 
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4.9   Onderwijsniveau: beperkingen van de vormgeving 

In het onderwijseffectiviteitsmodel van Creemers voor klassikaal onderwijs zijn 
alleen factoren opgenomen, die een positieve invloed hebben op actieve 
tijdbesteding en op leerresultaat (Creemers, 1994). Uit onderzoek blijkt dat 
kenmerken van onderwijs zowel een positieve als negatieve invloed kunnen 
uitoefenen op het dynamisch deel van motivatie (zie 4.5).  

Verwacht wordt dat beperkingen in de vormgeving van het interactief practicum 
negatieve invloed uitoefenen op motivatie. Voorbeelden van beperkingen in de 
vormgeving zijn programmeerfouten, het door de courseware onjuist afhandelen 
van een antwoord en tijd besteed aan verplichte herhaling bij toetsing.  

Om uiting te geven aan de demotiverende werking worden beperkingen van de 
vormgeving in het model voor het interactief practicum ondergebracht in een 
aparte component. In de leeromgeving kunnen beperkingen in de vormgeving zich 
voordoen bij het navigeren door het practicum, bij het aanbieden van instructie en 
bij tussentijdse toetsing. De beperkingen van de vormgeving bij tussentijdse 
toetsing zijn onderverdeeld in beperkingen a) bij het afnemen van de toets, b) bij 
het beoordelen van die toets en c) bij het geven van feedback. In de 
toetsomgeving kunnen zich beperkingen in de vormgeving voordoen bij het 
navigeren (zie tabel 4.10) 

  

Tabel 4.10 Component beperkingen van de vormgeving bij Creemers in het model 
voor het interactief practicum. 

klassikaal onderwijs volgens 
Creemers (1994) 

Leeromgeving interactief practicum 

 beperkingen in de vormgeving bij 

• instructie 

• tussentijdse toetsing  

� bij toetsafname 
� bij beoordeling 
� bij geven feedback 

• navigatie  

Toetsomgeving interactief practicum 

beperkingen in de vormgeving bij  

• navigatie  
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4.10   Relaties in het onderwijseffectiviteitsmodel voor een 
interactief practicum 

Motivatie speelt een centrale sturende rol bij het leren en oefent invloed uit op 
actieve tijdbesteding en op leerresultaat. In het model voor klassikaal onderwijs 
oefent motivatie invloed uit op leergedrag in de onderwijsomgeving, maar de 
componenten op klasniveau oefenen geen invloed uit op motivatie (figuur 2.2). 
Omdat in het model voor een interactief practicum motivatie wordt opgevat als 
dynamisch, verandert de plaats van motivatie door het als een beslissingsmoment 
in het model op te nemen. Naast de achtergrondkenmerken van de student 
beïnvloeden ook motiverende en demotiverende kenmerken van het interactief 
practicum motivatie. Afhankelijk van de genomen beslissing beïnvloedt motivatie 
vervolgens actieve tijdbesteding en/of leerresultaat. In figuur 4.1 wordt dit 
schematisch weergegeven. 

In het model voor klassikaal onderwijs (figuur 2.2) is er een hiërarchie in de 
plaatsing van de componenten op het klasniveau: de component kwaliteit van 
instructie oefent invloed uit op de componenten gelegenheid tot leren en 
beschikbare roostertijd. In het model voor het interactief practicum wordt de 
component kwaliteit van instructie op hetzelfde niveau geplaatst als de 
componenten gelegenheid tot leren en beschikbare roostertijd. Met deze 
herschikking komt in het model de directe bijdrage van componenten op 
practicumniveau aan motivatie tot uiting.  

Beperkingen van de vormgeving zijn ondergebracht in een aparte component 
vanwege de te verwachten negatieve invloed op motivatie. In figuur 4.1. wordt de 
herschikking van componenten in het model voor het interactief practicum 
weergegeven.  

Onder de component kwaliteit van instructie vallen de subcomponenten 
structurering, de aanwezigheid van de evaluatiecyclus en het creëren van een 
authentieke omgeving, gekoppeld aan de instructional events volgens Gagné. 
Onder de component gelegenheid tot leren vallen nieuwe verplichte leerstof, extra 
leerstof en de kwaliteit van tussentijds toetsen. Onder de component beperkingen 
van de vormgeving met te verwachten negatieve impact vallen de beperkingen bij 
navigatie in leeromgeving en toetsomgeving en beperkingen bij aanbieden van 
instructie en bij tussentijds toetsen.  

In het volgende wordt nagegaan of de relaties die in het model voor klassikaal 
onderwijs zijn gespecificeerd (figuur 2.2) overgenomen kunnen worden in het 
model voor het interactief practicum. Er worden waar mogelijk verwachtingen 
geformuleerd op grond van onderzoeksresultaten over de richting van de invloed 
van de componenten op actieve tijdbesteding en leerresultaat, zoals beschreven in 
hoofdstuk 3. 
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4.10.1   Invloed component gelegenheid tot leren op leerresultaat en actieve 
tijdbesteding 

De eerste verwachting luidt dat er een positieve relatie bestaat tussen actieve 
tijdbesteding en leerresultaat. Meer actieve tijdbesteding in het interactief 
practicum leidt tot een betere beheersing van de leerstof. Bij het geven van 
onderwijs in het algemeen en bij het interactief practicum in het bijzonder gaat het 
om het creëren van zoveel mogelijk actieve tijdbesteding (time on task). Dit kan 
bereikt worden door er voor te zorgen dat de tussentijdse toetsing van hoge 
kwaliteit is en dat er geen beperkingen in de vormgeving zijn. Er is sprake van veel 
actieve tijdbesteding bij het doornemen van nieuwe leerstof in een verplichte 
omgeving en bij het op vrijwillige basis doornemen van extra leerstof. Verder wordt 
verwacht dat kwaliteit van tussentijdse toetsing een positieve invloed heeft op 
actieve tijdbesteding (Fisher et al., 1980; Bright, 1983). Dit leidt tot de volgende 
verwachting: tijd besteed aan het doornemen van verplichte nieuwe leerstof en tijd 
besteed aan het doornemen van extra leerstof hebben een positieve invloed op 
actieve tijdbesteding in het interactief practicum, onder de voorwaarde dat  de 
tussentijdse toetsing van hoge kwaliteit is. 

4.10.2   Invloed component kwaliteit van instructie op leerresultaat en actieve 
tijdbesteding 

Creemers (1994) formuleert in het onderwijseffectiviteitmodel voor klassikaal 
onderwijs dat instructiekenmerken die onder de component kwaliteit van instructie 
vallen een directe invloed hebben op leerresultaat (zie figuur 2.2). Hij geeft aan dat 
het om een klein effect gaat in tegenstelling tot de veel grotere indirecte invloed 
van de component kwaliteit van instructie - via de componenten gelegenheid tot 
leren, beschikbare roostertijd en leergedrag in de onderwijsomgeving – op 
leerresultaat (Creemers, 1994, blz. 118). Dit leidt tot de volgende verwachting: 
instructiekenmerken in de component kwaliteit van instructie hebben een (kleine) 
positieve directe invloed op leerresultaat.  

Uit onderzoek naar de relatie tussen tijdbesteding en leerresultaat blijkt dat meer 
actieve tijdbesteding leidt tot een beter leerresultaat (Wang, 1979; Fisher et al., 
1980; Frederick & Walberg, 1980; Bright, 1983; Gettinger, 1984a, 1984b, 1989; 
Creemers, 1994; Powers & Fowles, 1996; Scheerens & Bosker, 1997). Hoewel 
Creemers geen expliciete uitspraak doet over de richting van bijdrage van de 
componenten kwaliteit van instructie en gelegenheid tot leren aan actieve 
tijdbesteding in de onderwijsomgeving, kan op grond van genoemde 
onderzoeksresultaten afgeleid worden dat hij verwacht dat factoren in de 
component kwaliteit van instructie via de component gelegenheid tot leren en via 
leergedrag in de onderwijsomgeving een positieve bijdrage leveren aan 
leerresultaat. Dat betekent dat veel tijdbesteding aan instructiekenmerken in de 
componenten kwaliteit van instructie en gelegenheid tot leren leidt tot veel actieve 
tijdbesteding in de onderwijsomgeving en tot een beter leerresultaat onder de 
voorwaarde dat voldoende roostertijd beschikbaar is.  
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Figuur 4.1 Herschikking componenten onderwijseffectiviteitmodel voor een 
interactief practicum 
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In het onderwijseffectiviteitsmodel voor klassikaal onderwijs kan de functie van het 
doornemen van instructiekenmerken die onder de componenten kwaliteit van 
instructie en gelegenheid tot leren vallen bij het leren beheersen van de leerstof als 
verdiepend beschouwd worden. 

Uit onderzoek naar de efficiëntie van courseware blijkt dat het doornemen daarvan 
leidt tot een tijdwinst in vergelijking met traditioneel onderwijs (Kulik & Kulik, 1991; 
Fletcher, 1990, geciteerd in Wetzel, Radtke & Stern, 1994). In het vorige hoofdstuk 
is verder gebleken dat het doornemen van een aantal instructiekenmerken in de 
component kwaliteit van instructie eveneens leidt tot tijdreductie. Het gaat om het 
aanbieden van oriëntatiemogelijkheden, het activeren van benodigde beginkennis, 
het opdelen van de leerstof in relatief kleine eenheden en het geven van feedback 
(zie tabel 4.11). De functie van het doornemen van deze instructiekenmerken in de 
component kwaliteit van instructie bij het leren beheersen van de leerstof kan 
beschouwd worden als versnellend. Het leerresultaat wordt bereikt in kortere tijd. 
Het onderwijseffectiviteitsmodel van Creemers (1994) voor klassikaal onderwijs 
biedt geen verklaring voor een efficiënte werking van instructiekenmerken. Om 
deze versnellende werking van instructiekenmerken een plaats te kunnen geven in 
het model voor het interactief practicum wordt gebruik gemaakt van de methodiek, 
die bij leertaken in laboratoriumonderzoek gehanteerd is, waarbij de onderliggende 
cognitieve onafhankelijke processen centraal staan. Tijd besteed aan de leertaak is 
in dat onderzoek essentieel, omdat het een afspiegeling van het leren vormt 
(Sternberg, 1969; Calfee, 1976). In het model voor het interactief practicum wordt 
daarom bij het formuleren van verwachtingen ten aanzien van de relaties tussen 
instructiekenmerken in de component kwaliteit van instructie, actieve tijdbesteding 
en beheersingsniveau (leerresultaat) onderscheid gemaakt naar 
instructiekenmerken met een versnellende of verdiepende functie bij het leren. De 
aanname hierbij is dat tijd besteed aan het doornemen van nieuwe instructie in de 
deelproblemen en tijd besteed aan het schrijven van essays een afspiegeling zijn 
van de onderliggende cognitieve processen, zoals Gagné die heeft geformuleerd 
(zie tabel 3.3.; Gagné, 1970; Hannafin & Peck, 1988; Wager & Gagné, 1988).  

Tabel 4.11 Efficiënte instructiekenmerken in de component kwaliteit van instructie 
van het interactief practicum gebaseerd op onderzoeksresultaten 

 efficiënte instructiekenmerken in interactief practicum 

• doornemen van klassieke courseware en interactieve video 

• doornemen van oriëntatiemogelijkheden 

• activeren van benodigde beginkennis 

• opdelen van leerstof in relatief kleine eenheden 

• geven van onmiddellijke feedback in de vorm van KCR bij tussentijdse toetsing 

  

De instructiekenmerken van het interactief practicum zijn effectief, wanneer ze 
ervoor zorgen dat a) de student de aangeboden leerstof begrijpt, b) de student de 
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leerstof op een hoger niveau leert beheersen en c) de student gemotiveerd raakt 
en blijft. De instructiekenmerken van het interactief practicum zijn efficiёnt, 
wanneer ze ervoor zorgen dat de student de aangeboden leerstof sneller begrijpt. 

Een aantal hulpmiddelen kan ingezet worden om de leerstof te leren begrijpen. 
Voorbeelden in dit interactief practicum om leerstof begrijpelijk te maken zijn: het 
aanbieden van extra leerstof in de vorm van begrippen, het opnieuw doornemen 
van verplichte leerstof, het stellen van vragen en geven van corrigerende instructie 
bij tussentijdse toetsing. Mogelijkheden voor simulatie van de ‘werkelijkheid’ en 
voor het inzetten van multimedia zorgen er voor dat de aandacht van de student 
wordt getrokken en vastgehouden, wat een positieve invloed kan hebben op 
actieve tijdbesteding. Dit leidt tot de volgende verwachting: het doornemen van 
instructiekenmerken in de leeromgeving met een verdiepende functie bij het leren 
leidt tot meer actieve tijdbesteding in het interactief practicum en tot een beter 
leerresultaat. Daaronder vallen het aanbieden van begrippenlijst en het opnieuw 
doornemen van leerstof, het stellen van vragen en geven van corrigerende 
instructie en manieren om aan te sluiten bij de ‘werkelijkheid’ en het inzetten van 
multimedia. 

Van een aantal instructiekenmerken wordt verwacht dat zij een versnellende 
functie hebben bij het leren. Dit leidt tot de volgende verwachting: het doornemen 
van instructiekenmerken in de leeromgeving met een versnellende functie bij het 
leren leidt tot minder actieve tijdbesteding bij gelijkblijvend leerresultaat. Daaronder 
vallen het doornemen van een oriëntatie, het activeren van benodigde 
beginkennis, het opdelen van leerstof in relatief kleine eenheden en het geven van 
feedback.  

4.10.3   Invloed beperkingen vormgeving op leerresultaat en actieve 
tijdbesteding 

Bij het ontwikkelen van courseware wordt er naar gestreefd dat de vormgeving 
optimaal is en dat de toetsing van hoge kwaliteit is om te voorkomen dat de 
student gedemotiveerd raakt. Creemers (1994) veronderstelt dat enerzijds 
motivatie leerresultaten beïnvloedt. Dit kan beschouwd worden als het dynamische 
deel van motivatie. Anderzijds verwacht hij dat leerresultaten motivatie 
beïnvloeden. Dit kan beschouwd worden als het stabiele deel van motivatie (zie 
figuur 2.2). Eerder is aangegeven, dat beperkingen van de vormgeving het 
dynamische deel van motivatie negatief kunnen beïnvloeden, wat tot gevolg kan 
hebben dat het leerresultaat negatief wordt beïnvloed. Dit leidt tot de volgende 
verwachting: beperkingen in de vormgeving beïnvloeden de motivatie negatief en 
hebben een negatieve invloed op leerresultaat. De invloed van leerresultaat op 
motivatie wordt in voorliggend onderzoek niet meegenomen, omdat het hier om het 
stabiele deel van motivatie gaat. 

Beperkingen van de vormgeving kunnen echter ook indirect invloed op 
leerresultaat uitoefenen via actieve tijdbesteding. Dit leidt tot de volgende 
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verwachting: beperkingen van de vormgeving beïnvloeden de motivatie negatief 
wat tot gevolg heeft dat de student minder actieve tijd besteedt. 

4.10.4   Invloed covariaten op leerresultaat en actieve tijdbesteding 

Om de relatie tussen de instructiekenmerken van het interactief practicum, de 
tijdbesteding van de student en het uiteindelijk behaalde leerresultaat zo zuiver 
mogelijk te kunnen meten, is een aantal variabelen als controle opgenomen in het 
model. Het gaat om samenwerken als oplossing voor beperkt beschikbare 
roostertijd, beginkennisniveau van de student aan het begin en tijdens de studie, 
geslacht, taalvaardigheid en ervaring met courseware. Er kan een aantal 
verwachtingen ten aanzien van deze controlevariabelen of covariaten 
geformuleerd worden, waarbij geldt dat de verwachtingen zowel op actieve 
tijdbesteding als op leerresultaat betrekking hebben. 

Samenwerken is als ‘noodoplossing’ opgenomen onder de component beschikbare 
roostertijd. Dit leidt tot de volgende verwachtingen: samenwerken heeft een 
negatieve invloed op motivatie, beïnvloedt het leerresultaat en de actieve 
tijdbesteding aan het interactief practicum negatief.  

Uit onderzoek is gebleken dat studenten met een hoog beginkennisniveau een 
beter leerresultaat halen (o.a. Reynolds & Walberg, 1991, 1992a, 1992b, 1992c) 
en daar minder tijd aan besteden (Gettinger & White, 1979; Gettinger, 1984a, 
1984b; Brown & Sax, 1986) in vergelijking met studenten met een laag 
beginkennisniveau. Aan de kortere tijd die studenten met een hoog 
beginkennisniveau nodig hebben in vergelijking met studenten met een lager 
beginkennisniveau kunnen twee oorzaken ten grondslag liggen. Studenten met 
een hoog beginkennisniveau maken minder fouten bij toetsing en komen daardoor 
ook minder in aanraking met beperkingen bij de vormgeving van die toetsing. Een 
tweede oorzaak van de kortere tijdbesteding van studenten met een hoog 
beginkennisniveau kan zijn dat deze studenten sneller de stof begrijpen.  

Aan het onderwijseffectiviteitsmodel van Creemers voor klassikaal onderwijs en 
dus ook aan het model voor het interactief practicum ligt het leermodel van Carroll 
(1963, 1989) ten grondslag. In dit leermodel kan de relatie tussen leerresultaat (Lit), 

bestede tijd en benodigde tijd als volgt in een formule worden weergegeven 
(Aldrigde, 1983).  

Lit = f (bestede tijdi / benodigde tijdi) 

De door de student bestede tijd is de laagste waarde van a) beschikbare 
roostertijd, b) tijd die de student wil besteden en c) tijd die een student nodig heeft 
om de leerstof te begrijpen.  

Zowel Aldrigde (1983) als Gettinger (1984b) geven aan het verband tussen 
leerresultaat en bestede tijd in eerste instantie een eenvoudige formule lijkt, maar 
dat er in werkelijkheid sprake is van een complexe, dynamische interactie tussen 
de studentgebonden factoren leervermogen, vermogen om instructie te begrijpen 
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en doorzettingsvermogen en de onderwijsgebonden factoren kwaliteit van 
instructie en beschikbare roostertijd. Voorwaarden waaraan volgens Aldrigde een 
model voor beheersingsleren moet voldoen, zijn: a) de door de student bestede tijd 
moet zo precies mogelijk gemeten worden in termen van time on task of actief 
bestede tijd, b) de relatie tussen leerresultaat aan de ene kant en maximaal 
benodigde tijd en time on task aan de andere kant is niet lineair, maar logaritmisch 
door de invloed van leervermogen uitgedrukt als benodigde tijd en c) het model 
moet rekening houden met eerder verworven kennis in een vakgebied. In het 
model voor het interactief practicum is ernaar gestreefd voldoende roostertijd 
beschikbaar te stellen. Er moet in ieder geval nagegaan worden wat de invloed van 
beginkennisniveau (leervermogen) is op actieve tijdbesteding. Wanneer er geen 
invloed is van beginkennisniveau dan vervalt de factor leervermogen of benodigde 
tijd in de formule en geldt de eenvoudige, lineaire relatie tussen actieve 
tijdbesteding en leerresultaat.  

Dit leidt in voorliggend onderzoek tot de volgende verwachtingen: studenten met 
een hoog beginkennisniveau bij het begin van de studie en tijdens de studie a) 
halen een beter leerresultaat of b) komen minder in aanraking met beperkingen 
van de vormgeving, c) maken minder fouten in de leeromgeving en d) besteden 
minder tijd in de leeromgeving en in de toetsomgeving in vergelijking met 
studenten met een laag beginkennisniveau. 

4.11   Uitwerking algemene vraagstelling in onderzoeksvragen 

Het onderwijseffectiviteitsmodel voor het interactief practicum is op 
practicumniveau onderverdeeld in de componenten kwaliteit van instructie, 
gelegenheid tot leren, beschikbare roostertijd en beperkingen van de vormgeving 
en op studentniveau in de componenten motivatie, actieve tijdbesteding en 
achtergrondkenmerken van de student. In het voorliggend onderzoek wordt 
nagegaan welke bijdrage de instructiekenmerken in de componenten kwaliteit van 
instructie en gelegenheid tot leren op practicumniveau leveren aan actieve 
tijdbesteding en leerresultaat, waarbij gecontroleerd wordt voor de componenten 
beschikbare roostertijd, beperkingen van de vormgeving en achtergrondkenmerken 
van de student. Er is vanuit de literatuur invulling gegeven aan de componenten 
van het model. De invulling van de component kwaliteit van instructie is gebaseerd 
op de instructional events volgens Gagné (Gagné et al., 1981; Hannafin & Peck, 
1988; Wager & Gagné, 1988). De invulling van de component gelegenheid tot 
leren is gebaseerd op één van de principes van beheersingleren, namelijk dat de 
student de tijd, die hij of zij nodig heeft gelet op de capaciteiten om de leerstof te 
leren beheersen, gebruikt (Bloom, 1971, 1974). De relaties tussen factoren in 
componenten en verwachtingen ten aanzien van de richting van die relaties zijn 
gespecificeerd. In deze vorm (zie figuur 4.1) wordt het onderwijseffectiviteitsmodel 
voor een interactief practicum gebruikt om de algemene vraagstelling verder uit te 
werken. Deze algemene vraagstelling luidt:  
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Welke instructiekenmerken hebben een bijdrage geleverd aan de effectiviteit en 
efficiëntie van het interactieve practicum Regeling van de Hartwerking?  

De algemene vraagstelling kan nu met behulp van het in figuur 4.1 gespecificeerde 
onderwijseffectiviteitsmodel voor een interactief practicum uitgewerkt worden: 

Leveren instructiekenmerken in de componenten gelegenheid tot leren, kwaliteit 
van instructie en beperkingen in de vormgeving op practicumniveau een bijdrage 
aan actieve tijdbesteding en leerresultaat? Daarbij wordt gecontroleerd voor de 
invloed van al dan niet samenwerken als onderdeel van de component 
beschikbare roostertijd en van beginkennisniveau aan het begin en tijdens de 
studie, geslacht, taalvaardigheid en ervaring met courseware als onderdelen van 
achtergrondkenmerken van de student. 

De bijdrage van instructiekenmerken van het interactief practicum aan actieve 
tijdbesteding en leerresultaat wordt voor de componenten gelegenheid tot leren, 
kwaliteit van instructie en beperkingen van de vormgeving in afzonderlijke 
onderzoeksvragen onderzocht. Bij de component gelegenheid tot leren worden de 
instructiekenmerken onderverdeeld in tijd besteed aan verplichte nieuwe instructie 
in de deelproblemen, verplichte nieuwe leerstof met een ondersteunende functie bij 
het doornemen van instructie, tijd besteed aan extra leerstof en de kwaliteit van 
tussentijdse toetsing. Deze laatste subcomponent wordt in het model opgenomen 
als controlevariabele. Bij de component kwaliteit van instructie worden de 
instructiekenmerken onderverdeeld in de subcomponenten structurering, de 
aanwezigheid van de evaluatiecyclus en het creëren van een authentieke 
omgeving. Per subcomponent worden de instructiekenmerken onderverdeeld in 
een verwachte versnellende of verdiepende functie bij het leren. Bij de component 
beperkingen in de vormgeving worden de kenmerken onderverdeeld in 
beperkingen bij instructie, beperkingen bij tussentijdse toetsing en beperkingen bij 
navigatie.  

In het interactief practicum is sprake van twee onderwijsomgevingen: de student 
werkt in een leeromgeving (LO) en in een toetsomgeving (TO). In de 
toetsomgeving vindt de eindtoetsing plaats. Bij de component gelegenheid tot leren 
komt alleen de subcomponent tijd besteed aan extra leerstof aan bod. In de 
toetsomgeving is bij de component kwaliteit van instructie slechts een deel van de 
instructiekenmerken van toepassing, namelijk het aanbieden van trefwoorden als 
onderdeel van de subcomponent structurering, het opdelen van de leerstof in 
stappen, het geven van onmiddellijke feedback als onderdeel van de 
subcomponent aanwezigheid evaluatiecyclus en simuleren van de 
wetenschappelijke verslaglegging als onderdeel van de subcomponent creëren 
van een authentieke omgeving.  

In zes onderzoeksvragen (apart voor de leeromgeving en toetsomgeving) wordt de 
bijdrage van de kenmerken van het interactief practicum aan actieve tijdbesteding 
en leerresultaat onderzocht. Daarnaast wordt de invloed van de covariaten 
beschikbare roostertijd en achtergrondkenmerken van de student op actieve 
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tijdbesteding en leerresultaat bepaald. Bij de uitsplitsing in onderzoeksvragen per 
onderwijsomgeving wordt de indeling volgens de componenten gelegenheid tot 
leren, kwaliteit van instructie en beperkingen van de vormgeving gevolgd. In dit 
onderzoek wordt niet alleen het leerresultaat op korte termijn als 
effectiviteitcriterium meegenomen, maar ook het leerresultaat op langer termijn. Dit 
effectiviteitcriterium is toegevoegd om na te kunnen gaan of er sprake is van 
transfer van de aangeleerde leerstof, het negende instructional event volgens 
Gagné (zie tabel 3.3). Bij actieve tijdbesteding gaat het in de leeromgeving om tijd 
besteed aan (nieuwe) instructie in de deelproblemen en in de toetsomgeving om 
tijd besteed aan het schrijven van de essays. In het volgende worden de 
onderzoeksvragen beschreven. Aangegeven wordt welke instructiekenmerken 
voor de twee onderwijsomgevingen geldig zijn en welke verwachtingen, zoals 
geformuleerd in 4.10 van toepassing zijn.  

4.11.1   Onderzoeksvragen leeromgeving 

In onderzoeksvraag I staat de bijdrage van instructiekenmerken in de 
leeromgeving aan actieve tijdbesteding centraal ingedeeld volgens de component 
gelegenheid tot leren. In het onderwijseffectiviteitsmodel voor klassikaal onderwijs 
is geen directe invloed van instructiekenmerken volgens de indeling gelegenheid 
tot leren op leerresultaat gespecificeerd. De invloed van deze instructiekenmerken 
op leerresultaat loopt via actieve tijdbesteding. Onderzoek laat zien dat een 
student die de leerstof leert beheersen veel actieve tijd besteedt aan leertaken en 
dit doet aan alle onderdelen van die leertaak (Fisher et al., 1980, blz. 23; Powers & 
Fowles, 1996). Dit onderzoeksresultaat leidt tot de verwachting dat de invloed van 
instructiekenmerken in de leeromgeving ingedeeld volgens gelegenheid tot leren 
op leerresultaat loopt via tijd besteed aan het doornemen van instructie in de 
deelproblemen en via actieve tijdbesteding in de toetsomgeving (zie figuur 4.1). 
Onderzoeksvraag I luidt: Leveren instructiekenmerken in de leeromgeving 
ingedeeld volgens de component gelegenheid tot leren een bijdrage aan het 
doornemen van nieuwe instructie in de deelproblemen en aan actieve tijdbesteding 
in de toetsomgeving? 

In de leeromgeving vallen onder de component gelegenheid tot leren nieuwe 
instructie in de deelproblemen, verplichte nieuwe leerstof met een ondersteunende 
functie bij het begrijpen van de instructie en extra leerstof. Verwacht wordt dat 
meer tijdbesteding aan nieuwe instructie in de deelproblemen leidt tot meer actieve 
tijdbesteding in de toetsomgeving. Verder wordt verwacht dat tijd besteed aan 
verplichte (overige) nieuwe leerstof met een ondersteunende functie en tijd 
besteed aan extra leerstof in de leeromgeving leiden tot meer tijdbesteding aan 
nieuwe instructie in de deelproblemen en tot meer tijdbesteding in de 
toetsomgeving. Deze verwachtingen gelden onder de voorwaarde dat de 
tussentijdse toetsing van goede kwaliteit is (zie figuur 4.1). 

In onderzoeksvraag II staat de bijdrage van instructiekenmerken in de 
leeromgeving, ingedeeld volgens de component kwaliteit van instructie aan 
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leerresultaat en actieve tijdbesteding centraal. Onderzoeksvraag II luidt: Leveren 
instructiekenmerken in de leeromgeving ingedeeld volgens de component kwaliteit 
van instructie een bijdrage aan tijd besteed aan nieuwe instructie in de 
deelproblemen, aan actieve tijdbesteding in de toetsomgeving en leerresultaat op 
korte en lange termijn?  

In de leeromgeving is de component kwaliteit van instructie onderverdeeld in de 
subcomponenten structurering met een versnellende of verdiepende functie bij het 
leren, de aanwezigheid van de evaluatiecyclus met een versnellende of 
verdiepende functie en het creëren van een authentieke omgeving met een 
verdiepende functie bij het leren. 

In het onderwijseffectiviteitsmodel is een (kleine) positieve directe invloed 
gespecificeerd van instructiekenmerken volgens de component kwaliteit van 
instructie op leerresultaat. Dit leidt tot de verwachting dat het doornemen van 
instructiekenmerken in de leeromgeving volgens de indeling kwaliteit van instructie 
leidt tot een beter leerresultaat (zie figuur 4.1). 

Verder is in het onderwijseffectiviteitsmodel een indirecte invloed van die 
instructiekenmerken via actieve tijdbesteding op leerresultaat gespecificeerd. Er is 
bovendien onderscheid gemaakt naar instructiekenmerken met een verdiepende of 
versnellende functie bij het leren. Dit heeft tot gevolg dat de verwachtingen ten 
aanzien van actieve tijdbesteding verschillen voor de instructiekenmerken met een 
verdiepende of versnellende functie bij het leren (zie figuur 4.1). 

Ten aanzien van de instructiekenmerken met een verdiepende functie bij het leren 
wordt verwacht dat het doornemen van die instructiekenmerken leidt tot meer 
tijdbesteding aan nieuwe instructie in de deelproblemen, tot meer actieve 
tijdbesteding in de toetsomgeving en tot een beter leerresultaat. Het gaat om het 
aanbieden van mogelijkheden het begrip te bevorderen (structurering), het stellen 
van vragen en het geven van corrigerende instructie (de aanwezigheid van de 
evaluatiecyclus), en het aanbieden van simulaties van de ‘werkelijkheid’ en 
inzetten van multimedia (creëren van een authentieke omgeving). 

Ten aanzien van de instructiekenmerken met een versnellende functie bij het leren 
wordt verwacht dat het doornemen van die instructiekenmerken leidt tot minder 
tijdbesteding aan nieuwe instructie in de deelproblemen en tot minder actieve 
tijdbesteding in de toetsomgeving bij gelijkblijvend leerresultaat. Het gaat om de 
instructiekenmerken oriënteren en activeren van beginkennis als onderdeel van 
structurering en het opdelen van de leerstof in stappen en het geven van 
onmiddellijke feedback als onderdeel van de aanwezigheid van de evaluatiecyclus. 

In onderzoeksvraag III staat de bijdrage van beperkingen in de vormgeving in de 
leeromgeving op actieve tijdbesteding en leerresultaat centraal. Onderzoeksvraag 
III luidt: Levert het in aanraking komen met beperkingen van de vormgeving in de 
leeromgeving een bijdrage aan tijd besteed aan het doornemen van nieuwe 
instructie in de deelproblemen, aan actieve tijdbesteding in de toetsomgeving en 
aan het leerresultaat op korte en op lange termijn? 
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Verwacht wordt dat het in aanraking komen met beperkingen van de vormgeving in 
de leeromgeving een negatieve invloed heeft op leerresultaat. Verder wordt 
verwacht dat het in aanraking komen met beperkingen van de vormgeving in de 
leeromgeving leidt tot minder actieve tijdbesteding. Het gaat om beperkingen bij 
het aanbieden van instructie, bij tussentijdse toetsing en bij navigatie. 

4.11.2   Onderzoeksvragen toetsomgeving 

In onderzoeksvraag IV staat de bijdrage van instructiekenmerken in de 
toetsomgeving, ingedeeld volgens de component gelegenheid tot leren aan 
leerresultaat centraal. In de toetsomgeving is bij de component gelegenheid tot 
leren alleen de subcomponent tijd besteed aan extra leerstof relevant. Verwacht 
wordt dat veel tijd besteed aan extra leerstof leidt tot een beter leerresultaat. 
Onderzoeksvraag IV luidt dan: Levert meer tijdbesteding aan het schrijven van 
essays als operationalisering van extra leerstof of studentsturing volgens de 
component gelegenheid tot leren een beter leerresultaat op korte en op lange 
termijn? 

In onderzoeksvraag V staat de bijdrage van instructiekenmerken in de 
toetsomgeving, ingedeeld volgens de component kwaliteit van instructie aan 
actieve tijdbesteding en leerresultaat centraal. In de toetsomgeving zijn de 
volgende instructiekenmerken relevant: het aanbieden van trefwoorden als 
onderdeel van de subcomponent structurering, het opdelen van de leerstof in 
stappen en het geven van onmiddellijke feedback als onderdeel van de 
subcomponent aanwezigheid evaluatiecyclus en simuleren van de 
wetenschappelijke verslaglegging als onderdeel van de subcomponent creëren 
van een authentieke omgeving. De factoren ‘opdelen van de leerstof in stappen’ en 
‘simulatie van de wetenschappelijke verslaglegging’ worden geoperationaliseerd in 
termen van het aantal gebruikte woorden bij het schrijven van een essay. Gekozen 
is voor de operationalisering in aantal gebruikte woorden omdat in onderzoek naar 
de kwaliteit van de beoordeling van essays is gebleken dat lengte of omvang van 
essays een belangrijke effectieve factor is. Hoe meer woorden de student gebruikt 
bij het schrijven van een essay, des te hoger is het cijfer op dat essay (Breland et 
al., 1987, geciteerd in Powers et al., 1994; Page, 1994; Page & Peterson, 1995; 
Kaplan et al.; 1998). In het onderwijseffectiviteitsmodel is een kleine positieve 
directe invloed gespecificeerd van instructiekenmerken volgens de component 
kwaliteit van instructie op leerresultaat en een indirecte invloed van die 
instructiekenmerken via actieve tijdbesteding op leerresultaat. Onderzoeksvraag V 
luidt dan: Levert het aanbieden van trefwoorden, het gebruik van veel woorden in 
de essays per deelprobleem als operationalisering van de factoren opdelen van de 
leerstof in stappen, simulatie van de wetenschappelijke verslaglegging en het 
aanbieden van feedback als onderdeel van de component kwaliteit van instructie in 
de toetsomgeving tot een beter leerresultaat op korte en op lange termijn en tot 
meer actieve tijdbesteding in de toetsomgeving?  
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In onderzoeksvraag VI staat de bijdrage van beperkingen van de vormgeving in de 
toetsomgeving aan actieve tijdbesteding en leerresultaat centraal. 
Onderzoeksvraag VI luidt: Levert het in aanraking komen met beperkingen bij de 
vormgeving in de toetsomgeving een bijdrage aan actieve tijdbesteding in de 
toetsomgeving en aan leerresultaat op korte en op lange termijn? 

Verwacht wordt dat het in aanraking komen met beperkingen van de vormgeving in 
de toetsomgeving een negatieve invloed heeft op leerresultaat. Verder wordt 
verwacht dat het in aanraking komen met beperkingen van de vormgeving in de 
toetsomgeving leidt tot minder actieve tijdbesteding in de toetsomgeving. Het gaat 
om beperkingen bij navigatie.  

4.11.3   Invloed covariaten 

Ten aanzien van de bijdrage van de covariaten samenwerken en 
achtergrondkenmerken van de student op actieve tijdbesteding in het interactief 
practicum en leerresultaat zijn de volgende aspecten relevant: Welke invloed 
hebben de covariaten samenwerken en achtergrondkenmerken van de student op 
leerresultaat op korte en lange termijn, op tijd besteed aan nieuwe instructie in de 
leeromgeving, op actieve tijdbesteding in de toetsomgeving, op beperkingen in de 
vormgeving en op gemaakte fouten bij toetsing in de leeromgeving? 
Achtergrondkenmerken van de student worden daarbij uitgesplitst naar geslacht, 
taalvaardigheid, beginkennisniveau aan het begin van de studie en tijdens de 
studie en ervaring met courseware. Hierbij gelden de eerder geformuleerde 
verwachtingen van samenwerken en beginkennisniveau van de student (zie 
4.10.4). 

In dit hoofdstuk is het onderwijseffectiviteitsmodel van Creemers gespecificeerd 
voor de evaluatie van het interactief practicum met als resultaat een overzicht van 
effectieve en efficiënte factoren per component en relaties tussen de componenten 
in het model (zie figuur 4.1). De algemene vraagstelling is uitgewerkt in een aantal 
onderzoeksvragen, waarbij onderscheid is gemaakt naar de leeromgeving en 
toetsomgeving en naar de componenten gelegenheid tot leren, kwaliteit van 
instructie en beperkingen van de vormgeving. 

Hoofdstuk 5 beschrijft de onderzoeksopzet voor het beantwoorden van de 
onderzoeksvragen. De structuur en bewerking van de logfiles wordt beschreven. 
De factoren in de componenten van het model voor het interactief practicum 
worden geoperationaliseerd. De onderzoeksmethode voor het beantwoorden van 
de onderzoeksvragen wordt beschreven. 



   

 

Hoofdstuk 5.  
Onderzoeksopzet 

De structuur van het interactief practicum is in hoofdstuk 3 kort besproken; in dit 
hoofdstuk wordt uitgebreid ingegaan op de instructiekenmerken van het interactief 
practicum (5.1). De gegevens die opgeslagen zijn in logfiles vormen de basis van 
de analyses in voorliggend onderzoek, waaruit de effectiviteit en efficiëntie van 
instructiekenmerken moet blijken. De inhoud van de logfiles wordt beschreven, 
evenals de bewerkingen die uitgevoerd zijn om de gegevens geschikt te maken 
voor analysedoeleinden (5.2). Vervolgens wordt ingegaan wordt op de 
operationaliseringen van de componenten van het onderwijseffectiviteitsmodel uit 
hoofdstuk 4. Bij de operationalisering is de volgorde van de onderzoeksvragen in 
het vorige hoofdstuk leidraad. Achtereenvolgens worden besproken: leerresultaat 
en actieve tijdbesteding (5.3), in de leeromgeving instructiekenmerken ingedeeld 
naar de componenten gelegenheid tot leren (5.4), kwaliteit van instructie (5.5), 
beperkingen van de vormgeving (5.6), in de toetsomgeving instructiekenmerken 
ingedeeld naar de componenten gelegenheid tot leren, kwaliteit van instructie en 
beperkingen van de vormgeving (5.7) en ten slotte de covariaten al dan niet 
samenwerken en de achtergrondkenmerken van de student (5.8). De 
onderzoeksvragen en verwachtingen worden verder uitgewerkt en aangepast (5.9). 
Ten slotte wordt ingegaan op de gevolgde onderzoeksmethode bij het 
beantwoorden van de onderzoeksvragen (5.10).  

5.1   Beschrijving interactief practicum in termen van 
onderwijseffectiviteitsmodel 

Eerst wordt de leeromgeving beschreven (5.2.1) en vervolgens de toetsomgeving 
(5.2.2). Bij de bespreking van de leeromgeving worden als leidraad de instructional 
events volgens Gagné gehanteerd: oriëntatiemogelijkheden, activeren van 
beginkennis, hulp bij het verkrijgen van begrip, afnemen van tussentijdse toetsing, 
beoordelen en geven van feedback bij die toetsing, simuleren van de 
wetenschappelijke methode en vervanging van life experimenten met proefdieren. 

5.1.1   Oriëntatiemogelijkheden in leeromgeving 

Het interactief practicum begint met een inleiding, waarin het wetenschappelijk 
probleem gepresenteerd wordt. De student wordt gewezen op de onderverdeling in 
deelproblemen. Tevens wordt de werking van de functietoetsen en het hulpmenu 
uitgelegd. De student krijgt de mogelijkheid de functietoetsen en het hulpmenu uit 
te proberen. Ten slotte wordt achtergrondinformatie gegeven in de vorm van 
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videofragmenten. De student kan de inleiding overslaan, maar krijgt daar geen 
melding van. 

5.1.2   Activeren van beginkennis in de leeromgeving 

Voorafgaand aan het tweede deelprobleem wordt de benodigde beginkennis 
geactiveerd door middel van het aanbieden van tekstuele informatie en 
beantwoorden van twee vragen over de benodigde beginkennis. Verder kan de 
student op vrijwillige basis nagaan of hij/zij beschikt over voldoende beginkennis. 
De student krijgt twee mogelijkheden aangeboden: het doornemen van informatie 
over de benodigde beginkennis en het maken van een toets over die kennis. De 
beginkennistoets bestaat uit 10 juist/onjuist vragen.  

5.1.3   Hulp bij het verkrijgen van begrip in de leeromgeving 

De student kan via het hulpmenu begrippen raadplegen, die relevant zijn voor het 
begrijpen van de leerstof. Deze extra informatie bestaat uit een begrippenlijst met 
51 begrippen en informatie over de werking en bediening van het programma. De 
student kan via het hulpmenu teruggaan om opnieuw leerstof door te nemen. Bij 
vier vragen tijdens de deelproblemen krijgt de student de gelegenheid relevant 
beeldmateriaal (opnieuw) door te nemen. Voorafgaand aan en tijdens het invullen 
van de tabellen kan de student relevant beeldmateriaal opvragen. Het wordt aan 
de student overgelaten of gebruik gemaakt wordt van mogelijkheden om begrippen 
te raadplegen, terug te gaan in de leerstof en visuele informatie bij toetsing door te 
nemen.  

5.1.4   Toetsafname bij tussentijdse toetsing 

In de leeromgeving varieert de hoeveelheid instructie, het aantal vragen, het aantal 
in te vullen tabellen en het aantal videofragmenten per deelprobleem. In totaal 
worden in de deelproblemen 21 vragen gesteld. Tijdens het verplicht activeren van 
de beginkennis worden twee vragen gesteld (tabel 5.1). Een student die instapt bij 
het begin van het derde deelprobleem moet de eerder gestelde vragen over 
beginkennis opnieuw beantwoorden. De inhoud van deze vragen verschilt niet met 
de verplichte vragen over benodigde beginkennis, maar de antwoordafhandeling 
verschilt wel. Eén vraag is bij het verplichte deel over beginkennis een open vraag 
en bij de dubbele beginkennis een meerkeuze vraag, waarbij meer antwoorden 
goed zijn (zie tabel 5.2). Er zijn verschillende soorten vragen: open versus gesloten 
vragen, waarbij het aantal antwoordkeuzes bij gesloten vragen varieert van twee 
tot vijf. Driekwart van de vragen in het practicum zijn meerkeuzevragen. 

Bijna tweederde van de meerkeuzevragen bevat vier of vijf antwoordalternatieven. 
Verder variëren de vragen in het aantal antwoordgelegenheden dat de student 
krijgt na het geven van een fout antwoord. Bij 16 vragen krijgt de student de 
gelegenheid na een fout antwoord opnieuw de vraag te beantwoorden (67%), bij 
één vraag moet de student net zolang antwoorden tot het goede antwoord wordt 
gegeven en bij de overige acht vragen krijgt de student na een fout antwoord het 
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goede antwoord te zien en gaat vervolgens verder (zie tabel 5.2). Omdat in de 
logfiles opgeslagen is of de software de vraag goed of fout heeft gerekend, kan 
een scherpe indeling gemaakt worden naar tijd die voor het eerst besteed is aan 
het beantwoorden van een vraag en naar tijd besteed aan herhaling. Het laatste 
deelprobleem bevat de meeste vragen, het tweede deelprobleem de minste, 
namelijk drie (zie tabel 5.1).  

Tabel 5.1 Overzicht van kenmerken van tussentijdse toetsing per deelprobleem 

 dlp 1 dlp 2 dlp 3 dlp 4 totaal 

aantal vragen 6 3 5 7 21 

aantal tabellen 0 2 1 0 3 

aantal vragen beginkennis  0 2 (2) 0 2 (+2) 

dlp = deelprobleem 

 

Tabel 5.2 Soorten vragen in het practicum Regeling van de Hartwerking 

 beginkennis deelproblemen totaal 

aantal antwoordgelegenheden 1  meer  1  meer  AUC  

open vragen - 1 4 1 - 6 

meerkeuze met meer goede 
antwoorden 

1 - - - - 1 

meerkeuze met één goed antwoord - 2 3 12 1 18 

Totaal 1 3 7 13 1 25 

AUC: Answer-Until-Correct        

 

Een tweede vorm van toetsing vindt plaats door het invullen van waarden in een 
tabel. De student moet in het tweede deelprobleem twee keer een tabel invullen en 
in het derde deelprobleem één keer (zie tabel 5.1). In de eerste twee tabellen 
moeten een student vijf waarden invullen en in de laatste tabel drie waarden. Als 
de student geen fouten maakt, vult hij of zij in totaal 13 waarden in. 

De vrijwillige beginkennistoets bestaat uit 10 juist/onjuist vragen, waarbij na 
beantwoording van alle toetsvragen aangegeven wordt hoeveel vragen goed 
beantwoord zijn. 

De inrichting bij het beantwoorden van vragen en het invullen van tabellen is 
zodanig dat er naar gestreefd is de student altijd met de goede informatie verder te 
laten gaan. Dit is als volgt vormgegeven. Bij het beantwoorden van vragen en 
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invullen van tabellen krijgt de student na een fout antwoord de gelegenheid de 
vraag opnieuw te beantwoorden (AUC of Answer-Until-Correct). Om te voorkomen 
dat de student vastloopt, is een aantal maatregelen getroffen. Bij open vragen is 
het voor de ontwerper moeilijk te anticiperen op mogelijk foute antwoorden en 
daarom is bij dit type vragen gekozen voor het implementeren van één 
antwoordgelegenheid. Bij vragen met twee of drie antwoordalternatieven is na één 
foute beantwoording meestal duidelijk wat het goede antwoord is. Het opnieuw 
beantwoorden van de vraag is in deze situatie te gemakkelijk en daarom is 
gekozen voor het implementeren van één antwoordgelegenheid. Bij de overige 
vragen (op één vraag na) is het aantal geïmplementeerde antwoordgelegenheden 
afhankelijk gemaakt van het aantal antwoordalternatieven: bij een vraag met vier 
antwoordalternatieven krijgt de student de gelegenheid na een fout antwoord de 
vraag nog twee keer opnieuw te beantwoorden. Na een fout antwoord bij vragen 
met één antwoordgelegenheid wordt het goede antwoord expliciet vermeld (KCR) 
en gaat de student verder. Bij vragen met meer antwoordgelegenheden gaat de 
student verder wanneer een goed antwoord is gegeven of wanneer het maximaal 
aantal geïmplementeerde antwoordgelegenheden is bereikt. In het laatste geval 
wordt het goede antwoord gegeven (KCR). Bij het invullen van tabellen wordt bij 
een fout antwoord het goede antwoord gegeven en krijgt de student opnieuw 
gelegenheid te antwoorden. 

5.1.5   Beoordelen bij tussentijdse toetsing in leeromgeving 

De antwoordafhandeling van toetsing wordt bij interactieve practica vastgelegd in 
een protocol. Daarbij wordt de kwaliteit van antwoordafhandeling bepaald door de 
juistheid en volledigheid, waarmee in het betreffende practicum geanticipeerd en 
gereageerd wordt op gegeven antwoorden. Worden daarbij fouten gemaakt, dan 
kan dat demotiverend werken. In dit practicum verloopt de antwoordafhandeling bij 
vragen en tabellen ‘centraal’, dat wil zeggen dat de antwoordafhandeling niet voor 
elke vraag en elke waarde bij het invullen van een tabel afzonderlijk is 
geprogrammeerd. Bij het beantwoorden van vragen is in een aantal algemene 
protocollen de afhandeling van soorten antwoorden vastgelegd. Geanticipeerd is 
op de volgende antwoorden: 

• Is het gegeven antwoord goed? 

• Is het gegeven antwoord fout (met de mogelijkheid apart te reageren op 
verschillende foute antwoorden)?  

• Heeft de student bij het beantwoorden van de vraag het maximaal aantal 
pogingen bereikt?  

• Heeft de student gekozen voor het raadplegen van relevant beeldmateriaal?  

• Heeft de student via een functietoets gekozen voor extra mogelijkheden van 
het hulpmenu?  

• Is het gegeven antwoord ongeldig?  

In het practicum is geanticipeerd op het geven van een aantal ongeldige 
antwoorden. Om te voorkomen dat de student bij het beantwoorden van de vragen 
te snel de bijbehorende feedback gepresenteerd krijgt (spieken), wordt ten eerste 
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gecontroleerd of de student een ‘echt’ antwoord heeft gegeven. Wanneer alleen 
ENTER toets wordt ingedrukt, krijgt de student daarover feedback en kan opnieuw 
een antwoord geven. Ten tweede wordt bij meerkeuze vragen gecontroleerd of 
een gegeven antwoord binnen een bepaald bereik valt. Kiest een student 
bijvoorbeeld bij een meerkeuzevraag met 4 antwoordalternatieven voor alternatief 
5, dan wordt hij of zij daarop gewezen en krijgt de gelegenheid de vraag opnieuw 
te beantwoorden. Ten derde wordt bij meerkeuzevragen, waarbij één 
antwoordalternatief goed is, gecontroleerd of een gegeven antwoord uit één 
letterteken bestaat. Is dit niet het geval dan krijgt de student hierover feedback en 
mag opnieuw een antwoord geven. 

Bij het invullen van tabellen is een aantal protocollen voor antwoordafhandeling 
uitgewerkt, waarin gecontroleerd wordt welk soort antwoord is gegeven: 

• Heeft de student gekozen voor het raadplegen van relevant beeldmateriaal?  

• Valt het gegeven antwoord binnen het geprecodeerde bereik van 
antwoordalternatieven?  

• Is de ingevulde waarde goed?  

• Is de ingevulde waarde fout?  

• Heeft de student via een functietoets gekozen voor extra mogelijkheden van 
het hulpmenu? 

• Is de ingevulde waarde ongeldig?  

Bij het opslaan in logfiles zijn in tegenstelling tot het beantwoorden van vragen de 
gemaakte keuzes niet voorzien van een uniek kenmerk. 

5.1.6   Geven van feedback tijdens tussentijdse toetsing in leeromgeving 

Bij alle vragen wordt feedback gegeven, direct nadat de student het antwoord heeft 
ingetoetst. Bij de vormgeving van feedback na het beantwoorden van vragen is in 
dit practicum gebruik gemaakt van de volgende elementen: Knowledge of Results 
(KR): de student krijgt informatie of het gegeven antwoord goed of fout is, 
Knowledge of Correct Results (KCR): de student krijgt het juiste antwoord 
gepresenteerd.  

Na goede antwoorden is gestreefd naar het geven van minimale feedback in de 
vorm van KR, het zichtbaar zijn van de vraag en het zichtbaar zijn van het gegeven 
antwoord. Wanneer de vraag het hele beeldscherm in beslag neemt en de 
bijbehorende feedback (KR en gegeven antwoord) niet meer op het beeldscherm 
past, wordt de feedback op een nieuw beeldscherm geplaatst en bestaat in dat 
geval uit het geven van KR en KCR. Na foute antwoorden bij vragen met één 
antwoordpoging bestaat de gewenste feedback uit de vermelding van KR en KCR. 
Na foute antwoorden bij vragen met meer antwoordpogingen bestaat de gewenste 
feedback uit KR en informatie over het opnieuw beantwoorden van de vraag. 
Wanneer het maximaal aantal pogingen is bereikt, bestaat de feedback uit 
informatie over het bereiken van het maximum aantal pogingen en uit het goede 
antwoord (KCR). Deze afhandeling verloopt in het protocol via het projecteren van 
de tekst Je hebt genoeg geprobeerd. Het goede antwoord wordt nu gegeven. 
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Vervolgens wordt de feedback vermeld die bij het goede antwoord staat. Het 
probleem hierbij is dat bij de meeste vragen na het goede antwoord geen expliciet 
antwoord wordt vermeld, omdat minimale feedback gegeven wordt (alleen KR), 
waardoor de student geen passende feedback krijgt.  

In het practicum wordt bij een aantal vragen uitgebreide feedback gegeven. Deze 
bestaat uit het geven van hints, uitleg waarom een antwoord fout is en in sommige 
gevallen wordt doorverwezen naar een videofragment. 

5.1.7   Simuleren van de wetenschappelijke methode en vervanging 
dierproeven 

De life experimenten zijn in het interactief practicum vervangen door bewegende 
beelden van hoge kwaliteit. Het aantal instructie eenheden per deelprobleem 
varieert sterk: in het derde deelprobleem worden de meeste instructie eenheden 
aangeboden, namelijk acht, in het eerste deelprobleem de minste, namelijk drie 
(zie tabel 5.3). In totaal krijgen de studenten in de deelproblemen ruim vijf minuten 
beeldmateriaal gepresenteerd over het uitvoeren van experimenten, waarbij het 
derde en vierde deelprobleem het meeste beeldmateriaal bevatten. In het derde 
deelprobleem worden de meeste visuele instructie eenheden aangeboden, 
namelijk vijf en in het laatste deelprobleem wordt het beeldmateriaal in een visuele 
instructie eenheid aangeboden. Geconcludeerd kan worden dat de onderverdeling 
in visuele instructie eenheden en de duur van het beeldmateriaal sterk varieert per 
deelprobleem (zie tabel 5.3). 

Tabel 5.3 Overzicht van kenmerken van instructie per deelprobleem 

 dlp 1 dlp 2 dlp 3 dlp 4 totaal 

aantal instructie eenheden  3 6 8 5 22 

aantal visuele instructie eenheden 2 3 5 1 11 

duur visuele instructie eenheden 
in seconden 

41 54 118 107 320 

dlp = deelprobleem 

 

Tabel 5.4 Overzicht van kenmerken van de toetsomgeving per essay 

 dlp 1 dlp 2 dlp 3 dlp 4 totaal 

aantal trefwoorden bij essay 5 8 5 9  

aantal lettertekens 
voorbeeldessay 

120 785 594 764 2263 

aantal woorden voorbeeldessay 26 115 85 109 335 

dlp = deelprobleem 
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Tijdens het oplossen van het eerste deelprobleem krijgt de student na de keuze 
van het geschikte experiment de preparatie van de hartspier van een 
genarcotiseerd proefdier en de gebruikte proefopstelling gepresenteerd in de vorm 
van videofragmenten. De duur van deze videofragmenten is bijna drie minuten.  

 

5.1.8   Toetsomgeving 

Telkens als de student de aangeboden leerstof van een deelprobleem heeft 
doorgenomen, formuleert hij of zij met behulp van een eenvoudige tekstverwerker 
conclusies in de vorm van het schrijven van een essay. Daarbij wordt een aantal 
trefwoorden gegeven, die de student kan gebruiken bij de formulering. Het aantal 
trefwoorden per essay varieert tussen de vijf en negen. Bij het eerste en derde 
essay worden vijf trefwoorden gegeven, bij het tweede en vierde essay acht 
respectievelijk negen trefwoorden (zie tabel 5.4). Het maximaal aantal lettertekens, 
dat per essay ingevoerd kan worden, bedraagt 730 lettertekens inclusief spaties. 
Het schrijven van het eerste essay is relatief gemakkelijk, omdat daarin een aantal 
feiten genoemd moet worden. In de andere essays moet een redenering opgezet 
worden. Nadat de student het essay heeft afgesloten, krijgt de student feedback in 
de vorm van een voorbeeldessay. De student kan op dat moment niet meer terug 
in het practicum. Dat het eerste essay een ander karakter heeft dan de overige 
essays blijkt ook uit het aantal lettertekens en woorden in de voorbeeldessays (zie 
tabel 5.4). Opvallend is dat het voorbeeldessay in zowel het tweede als het vierde 
deelprobleem meer lettertekens bevat dan het aantal lettertekens dat maximaal in 
de tekstverwerker ingevoerd kan worden (zie tabel 5.4).  

Vlak voordat de student begint met het schrijven, kan hij/zij gebruik maken van het 
hulpmenu, waarmee begrippen en benodigde beginkennis geraadpleegd kunnen 
worden. Verder kan de student vlak voor het schrijven via het hulpmenu de leerstof 
opnieuw raadplegen.  

Het practicum biedt de mogelijkheid tot tussentijds verlaten van het programma en 
weer opnieuw instappen op de plaats waar de student gebleven is. Deze 
mogelijkheid is opgenomen als noodoplossing om te voorkomen dat het 
verplichtend karakter van de leeromgeving belemmerend kan gaan werken op de 
voortgang, vooral als zich ernstige programmeerfouten voordoen. De gewenste 
situatie is dat de student in één keer het practicum doorneemt. Het gevaar bij 
tussentijds verlaten van het practicum en vervolgens weer instappen is namelijk, 
dat delen worden overgeslagen of dat te vroeg wordt ingestapt, waardoor dezelfde 
leerstof opnieuw wordt aangeboden. Deze herhaling kan een demotiverende 
invloed hebben. Studenten zullen een dergelijke ‘gevaarlijke’ actie alleen uitvoeren 
als het iets oplevert. Op twee momenten wordt verwacht dat de student het 
practicum verlaat: ten eerste in het begin als twee samenwerkende studenten tot 
de ontdekking komen dat ze maar één naam hebben ingevuld; ten tweede 
wanneer een student een essay wil herschrijven. Deze laatste vorm van tussentijds 
verlaten is met name riskant. Wanneer studenten besluiten om het derde essay te 
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herschrijven, komen ze in aanraking met een programmeerfout. Ze moeten dan 
nog een keer de vragen over de benodigde beginkennis beantwoorden. 

Het tussentijds verlaten van het practicum verloopt via het activeren van 
functietoetsen. Daarbij kan een student een functietoets intoetsen die niet 
geactiveerd is. De software voorziet in deze actie. De student krijgt de melding dat 
hij of zij een ongeldige functietoets heeft ingetoetst en de student krijgt de 
gelegenheid voor een nieuwe actie. 

5.2   Logfiles 

De essays die de studenten schrijven worden opgeslagen in een zogenaamde 
logfile. Op het moment dat een student (via het activeren van een functietoets) het 
essay heeft afgerond, wordt de tekst (in ASCII formaat) weggeschreven, voorzien 
van onder andere de naam van de student, de datum en begintijd van de sessie. 
Naast de teksten van de essays worden ook gegevens over tijdbesteding en 
antwoordpatronen van de studenten in een apart bestand (procesvariabelen) 
opgeslagen. Elke keer na het intoetsen van de ENTER toets wordt de kloktijd van 
dat moment in seconden uitgelezen. Het verschil tussen de uitgelezen kloktijd en 
de kloktijd bij de vorige log-activiteit wordt opgeslagen, samen met een aanduiding 
voor de locatie in het practicum. Bij toetsing wordt naast tijd en locatie het gegeven 
antwoord opgeslagen. Bij het gebruik van functietoetsen via het hulpmenu wordt 
de gemaakte keuze opgeslagen. Bij vragen wordt naast het gegeven antwoord ook 
weggeschreven volgens welk protocol in de software het antwoord afgehandeld is, 
namelijk of het antwoord door de software goed of fout is gerekend. Bij het 
beëindigen van een sessie worden gegevens over datum en eindtijd opgeslagen.  

Er is naar gestreefd de gegevens zo op te slaan dat het gedrag van de studenten 
in het practicum in tijd gemeten kan worden. Dit is grotendeels gelukt, op een 
aantal uitzonderingen na. Ten eerste heeft de student bij het geven van feedback, 
als reactie op het beantwoorden van een vraag via de ENTER toets, de 
gelegenheid gehad om verder te gaan, maar er zijn geen tijdgegevens opgeslagen 
in de logfile. Dat betekent dat bij de vragen de operationaliseringen van de 
instructiekenmerken ‘correcte antwoordafhandeling’ en ‘vormgeving van feedback’ 
niet in termen van tijd gemeten kunnen worden, maar alleen in termen van 
frequentie (aantal keer). Ten tweede is bij het invullen van tabellen in de logfiles 
niet opgeslagen of het gegeven antwoord door de software goed of fout is 
gerekend. Dat heeft tot gevolg gehad dat niet duidelijk is welke keuzes de student 
gemaakt heeft en welke feedback de student heeft gekregen. Daarom wordt in 
voorliggend onderzoek bij de vormgeving van de feedback alleen feedback na het 
beantwoorden van vragen betrokken. Ten slotte kon in de logfiles niet herleid 
worden waar in de inleiding de videoregistraties beginnen. Er is daarom geen 
uitsplitsing gemaakt naar tijd besteed aan tekstuele of visuele informatie.  

De logfiles met procesvariabelen (in ASCII formaat) zijn omgezet naar een 
database, waarbij het studentnummer is toegevoegd, gebaseerd op de naam van 
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de student. Met behulp van een in eigen beheer geschreven programma is de 
naam van de student automatisch gekoppeld met het studentnummer zoals dat 
voorkomt in het studievoortgangregistratiesysteem van de Rijksuniversiteit 
Groningen. In het geval van problemen is handmatig gecorrigeerd.  

De structuur van het practicum is met behulp van beschikbare documentatie en het 
doornemen van het interactieve practicum in kaart gebracht, waarbij het 
onderwijseffectiviteitsmodel voor het interactief practicum leidraad is geweest.  

Per weggeschreven regel in de logfile zijn kengetallen aangebracht ten aanzien 
van de sessie, de positie binnen de sessie en de structuur van het practicum 
volgens het onderwijseffectiviteitsmodel voor het interactief practicum.  

De teksten van de essays, die in een apart bestand zijn opgeslagen, zijn op 
vergelijkbare manier als bij de logfiles met procesvariabelen getransformeerd naar 
een database. De lengte van elk essay is met behulp van een databasefunctie 
berekend en bestaat uit het aantal lettertekens inclusief spaties.  

Om een koppeling te kunnen maken tussen de database met procesvariabelen en 
de database met teksten van essays is een overzichtdatabase gemaakt, met 
daarin een relatie tussen studentnummer, cursusjaar en sessienummer. Het 
aanmaken van de overzichtdatabase heeft tevens inzicht geleverd in de volgorde 
van sessies, het aantal keer samenwerken en de aanwezigheid van ruis, 
veroorzaakt door testen.  

De procesvariabelen zijn geaggregeerd met behulp van het statistische software 
pakket SPSS. Daarbij heeft het studentnummer als uniek kenmerk gefungeerd. 
Vervolgens zijn de database met kenmerken van essays, de database met 
achtergrondkenmerken en studievoortganggegevens van studenten en de 
database met het cijfer op het interactief practicum toegevoegd. Tijdbesteding in 
seconden is omgerekend naar minuten.  

5.3   Operationalisering leerresultaat en actieve tijdbesteding 

Het cijfer op het interactief practicum kan beschouwd worden als de 
operationalisering van leerresultaat op korte termijn. De operationalisering van 
leerresultaat op lange termijn is het cijfer op de afsluitende theoretische toets. Bij 
de biologen worden colleges over de theorie parallel gegeven aan de practica, 
waar het interactief practicum onderdeel van is. De cursus Dierfysiologie wordt 
afgerond met een toets over de theorie. Er wordt een eindcijfer berekend, 
gebaseerd op de practicacijfers en de theoretische toets. Bij farmaceuten worden 
eerst alle practica, waarvan het interactief practicum deel uitmaakt, gegeven en 
afgerond met een cijfer. Vervolgens wordt in een aparte cursus de theorie 
behandeld en getoetst. De inhoud van de afsluitende theoretische toets verschilt 
dus per studierichting De theorie die in het practicum aan bod komt is maar een 
klein onderdeel van de afsluitende theoretische toets.  
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Actieve tijdbesteding in de leeromgeving is geoperationaliseerd als tijd besteed 
aan nieuwe instructie aangeboden tijdens de deelproblemen. Actieve tijdbesteding 
in de toetsomgeving is geoperationaliseerd als tijd besteed aan het schrijven van 
essays.  

5.4   Operationalisering component gelegenheid tot leren in 
leeromgeving 

De component gelegenheid tot leren in de leeromgeving is geoperationaliseerd in 
tijd besteed aan nieuwe verplichte instructie in de deelproblemen, in tijd besteed 
aan nieuwe verplichte leerstof met een ondersteunende functie bij het doornemen 
van instructie en in tijd besteed aan extra leerstof. Tijd besteed aan nieuwe 
verplichte instructie in de deelproblemen valt uiteen in tijd besteed aan het 
doornemen van nieuwe tekstuele en visuele instructie. Onder tijd besteed aan 
nieuwe verplichte leerstof met een ondersteunende functie bij het doornemen van 
instructie vallen het voor het eerst doornemen en toetsen van verplichte 
beginkennis, tijd besteed aan het doornemen van de preparatie, tijd besteed aan 
voor het eerst beantwoorden van vragen en invullen van tabellen tijdens de 
deelproblemen.  

Studenten kunnen op vrijwillige basis extra leerstof doornemen. Daaronder vallen 
tijd besteed aan het doornemen van de inleiding, het doornemen van informatie 
over benodigde beginkennis en de beginkennistoets via het hulpmenu, het 
raadplegen van begrippen, het opnieuw doornemen van de instructie via de 
terugfunctie in het hulpmenu en het doornemen van extra beeldmateriaal (visuele 
informatie) bij vragen, vooraf en tijdens het invullen van tabellen. Er worden vijftien 
onderzoeksvariabelen onderscheiden binnen de component gelegenheid tot leren. 

Kwaliteit van tussentijdse toetsing is geoperationaliseerd als het percentage fout bij 
de verschillende vormen van toetsing en het aantal keer in aanraking komen met 
uitgebreide feedback. Kwaliteit van tussentijdse toetsing is toegevoegd als 
controlevariabele (zie ook operationalisering evaluatiecyclus, 5.5.2). Het gaat om 
acht onderzoeksvariabelen. 

5.5   Operationalisering componenten kwaliteit van instructie in 
de leeromgeving 

De operationaliseringen van de instructiekenmerken die vallen onder de 
component kwaliteit van instructie worden besproken volgens de subcomponenten 
structurering (5.5.1), de aanwezigheid van de evaluatiecyclus (5.5.2) en het 
creëren van een authentieke omgeving (5.5.3). 

5.5.1   Structurering 

De instructiekenmerken ‘expliciteren en ordenen van doelen’ en ‘aanbieden van 
advance organizers’ hebben voor de student de functie zich te oriënteren en zijn 
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geoperationaliseerd in tijd besteed aan het doornemen van de inleiding. Verwacht 
wordt dat deze instructiekenmerken een versnellende functie hebben bij het leren. 

Het instructiekenmerk ‘activeren van beginkennis’ is geoperationaliseerd in een 
aantal onderzoeksvariabelen:  

• tijd besteed aan het raadplegen van informatie over beginkennis via het menu 

• tijd besteed aan maken van een beginkennistoets via het menu  

• tijd besteed aan het doornemen van nieuwe verplichte beginkennis 

• tijd besteed aan het toetsen van nieuwe verplichte beginkennis  

Verwacht wordt dat dit instructiekenmerk een versnellende functie heeft bij het 
leren. 

Het instructiekenmerk ‘aanbieden begrippenlijst’ wordt in dit onderzoek 
geoperationaliseerd als tijd besteed aan het raadplegen van begrippen. Verwacht 
wordt dat dit instructiekenmerk een verdiepende functie heeft bij het leren.  

Mogelijkheden voor reviewing wordt in dit onderzoek geoperationaliseerd als tijd 
besteed aan het via het menu teruggaan in de leerstof. Ook het doornemen van 
visuele informatie bij vragen en het invullen van tabellen kan beschouwd worden 
als operationalisering van reviewmogelijkheden, maar vanwege het visuele aspect 
wordt deze operationalisering ondergebracht bij het creëren van een authentieke 
omgeving (zie 5.5.3). Verwacht wordt dat deze instructiekenmerken een 
verdiepende functie hebben bij het leren. 

Onder de subcomponent structurering van de component kwaliteit van instructie 
vallen zeven onderzoeksvariabelen. Van vijf onderzoeksvariabelen wordt verwacht 
dat ze een versnellende functie hebben bij het leren. 

5.5.2   Aanwezigheid evaluatiecyclus 

Het instructiekenmerk ‘opdelen in stappen’ wordt in de leeromgeving 
geoperationaliseerd in het doornemen van leerstof per deelprobleem. Vanwege de 
grote variatie in opzet van de deelproblemen (zie tabellen 5.1 en 5.3) is bestede 
tijd aan instructie per deelprobleem en per instructie eenheid buiten beschouwing 
gelaten. In plaats daarvan wordt de totale tijd besteed aan zowel tekstuele als 
visuele nieuwe verplichte instructie in de deelproblemen als operationalisering 
gebruikt, evenals het percentage gemaakte fouten bij het beantwoorden van 
vragen per deelprobleem (ten opzichte van het totaal aantal geldige pogingen). 
Vanwege het visuele aspect wordt tijd besteed aan het doornemen van visuele 
instructie ondergebracht bij het creëren van een authentieke omgeving (zie ook 
5.5.3).  

Het instructiekenmerk ‘aanwezigheid tussentijdse toetsing en eindtoetsing’ wordt in 
dit onderzoek geoperationaliseerd in de aanwezigheid van een leeromgeving en 
toetsomgeving in het interactief practicum. In de leeromgeving wordt tussentijds 
getoetst, in de toetsomgeving vindt de eindtoetsing plaats.  
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Het instructiekenmerk ‘gevarieerde toetsvormen’ wordt op een aantal manieren 
geoperationaliseerd, namelijk in tijd besteed aan de verschillende toetsvormen en 
in aantal gemaakte fouten bij tussentijdse toetsing in termen van een percentage. 
Er wordt onderscheid gemaakt naar tijd besteed aan voor het eerst beantwoorden 
van vragen tijdens deelproblemen en naar tijd besteed aan voor het eerst invullen 
van tabellen. Bij twee van de drie tabellen moeten studenten maximaal vijf 
waarden invullen en bij de andere drie waarden. Wanneer studenten alle waarden 
in een keer goed beantwoorden, dan hebben ze dus in totaal 13 pogingen nodig. 
Bij de operationalisering van tijd besteed aan voor het eerst invullen van tabellen 
doet zich de complicatie voor dat er geen scherp onderscheid gemaakt kan worden 
tussen tijd besteed aan nieuwe leerstof en tijd besteed aan herhaling, omdat in de 
logfiles niet weggeschreven is of de gegeven waarde goed of fout gerekend is. De 
volgende reconstructie is gemaakt: tijd, die besteed is aan de eerste 13 pogingen, 
wordt beschouwd als tijd besteed aan verplichte nieuwe leerstof. De vertroebeling 
ontstaat als een student in het begin een foute waarde invult. In dat geval wordt 
deze tijd, die eigenlijk onder verplichte herhaling valt, toch ondergebracht bij tijd 
besteed aan nieuwe verplichte leerstof.  

De tweede operationalisering van het instructiekenmerk ‘gevarieerde toetsvormen’ 
is het percentage gemaakte fouten bij tussentijds toetsen in de leeromgeving: 

• percentage gemaakte fouten bij het beantwoorden van vragen over de 
verplichte beginkennis. Het percentage is als volgt berekend: aantal keer fout 
ten opzichte van het aantal geldige pogingen bij het beantwoorden van 
beginkennisvragen 

• percentage gemaakte fouten bij het beantwoorden van vragen per 
deelprobleem ten opzichte van het aantal geldige pogingen  

• percentage gemaakte fouten bij het invullen van tabellen. Dit percentage is als 
volgt berekend: aantal benodigde geldige pogingen minus het aantal 
benodigde pogingen gedeeld door het minimaal aantal benodigde pogingen  

De vrijwillige beginkennistoets bestaat uit 10 juist/onjuist vragen, waarbij na 
beantwoording van alle toetsvragen aangegeven wordt hoeveel vragen goed 
beantwoord zijn. Bij analyse achteraf is gebleken dat studenten heel weinig gebruik 
maken van de beginkennistoets. Het percentage gemaakte fouten blijft daarom 
buiten beschouwing. De vormgeving van de feedback van de vrijwillige 
beginkennis toets blijft ook buiten beschouwing, omdat maar van één vorm van 
feedback gebruik is gemaakt, namelijk van uitgestelde feedback. 

Het instructiekenmerk ‘streven naar volledige beheersing’ kan in dit onderzoek niet 
geoperationaliseerd worden evenals het instructiekenmerk ‘correcte 
antwoordafhandeling’. Omdat na alle vragen in één of andere vorm feedback 
gegeven wordt en er geen variatie aanwezig is, kan het instructiekenmerk ‘geven 
van onmiddellijke feedback’ ook niet geoperationaliseeerd worden. 

Met behulp van analyse achteraf is nagegaan bij welke vragen uitgebreide 
tekstuele feedback voorkomt. Na het beantwoorden van vragen in het interactief 
practicum zijn er 67 momenten waarbij feedback gegeven kan worden. Bij ruim de 
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helft van deze momenten wordt uitgebreide tekstuele feedback gegeven. Bij vier 
vragen wordt na het goede antwoord uitgebreide tekstuele feedback gegeven. Bij 
acht vragen wordt visuele feedback na een fout antwoord gegeven. Het 
instructiekenmerk ‘gevarieerde corrigerende instructie’ is in dit onderzoek 
geoperationaliseerd als het aantal keer dat de student in aanraking is gekomen 
met uitgebreide tekstuele en visuele feedback. Vanwege het visuele aspect wordt 
het aantal keer in aanraking komen met visuele feedback ondergebracht bij het 
creёren van een authentieke omgeving (zie 5.5.3). 

Onder de subcomponent aanwezigheid van de evaluatiecyclus van kwaliteit van 
instructie vallen tien onderzoeksvariabelen. Er wordt verwacht dat het opdelen van 
de leerstof in relatief kleine eenheden een versnellende functie heeft bij het leren. 
Door de gekozen operationalisering in termen van totale tijd besteed aan instructie 
in de deelproblemen kan deze verwachting niet onderzocht worden. Verder wordt 
verwacht dat het geven van onmiddellijke feedback een versnellende functie heeft 
bij het leren. Ook dit instructiekenmerk kan echter niet geoperationaliseerd worden. 
Verwacht wordt dat alle resterende onderzoeksvariabelen in de subcomponent 
aanwezigheid van de evaluatiecyclus een verdiepende functie hebben bij het leren. 

5.5.3   Creëren van een authentieke omgeving 

Het instructiekenmerk ‘inzetten van een videoregistratie bij het uitvoeren van 
experimenten in de deelproblemen’ is geoperationaliseerd als tijd besteed aan het 
voor het eerst doornemen van visuele instructie - over het uitvoeren van 
experimenten - tijdens de deelproblemen. 

Het instructiekenmerk ‘inzetten van een videoregistratie bij de preparatie van het 
proefdier’ is geoperationaliseerd als tijd besteed aan het doornemen van de 
preparatie van het proefdier. 

Omdat in de inleiding bij het coderen van de logfiles geen onderscheid is gemaakt 
naar de inhoud, kan het instructiekenmerk ‘inzet multimedia bij structurering’ niet 
geoperationaliseerd worden. Het instructiekenmerk ‘inzet multimedia bij de 
evaluatiecyclus’ is als volgt geoperationaliseerd: 

• aantal keer dat de student in aanraking komt met uitgebreide visuele feedback 

• tijd besteed aan het doornemen van visuele informatie bij vragen  

• tijd besteed aan het doornemen van visuele informatie voorafgaand aan 
tabellen  

• tijd besteed aan het doornemen van visuele informatie tijdens het invullen van 
tabellen  

Opgemerkt dient te worden dat de visuele informatie voorafgaand aan het invullen 
van tabellen bestaat uit een verplicht deel en een relatief kort durend deel dat de 
student op vrijwillige basis kan doornemen. Omdat bij het coderen van de logfiles 
geen onderscheid is gemaakt tussen beide delen is ervoor gekozen het verplichte 
deel onder te brengen bij het onderdeel dat de student op vrijwillige basis 
doorneemt. 
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Onder de subcomponent creëren van een authentieke omgeving van de 
component kwaliteit van instructie vallen zes onderzoeksvariabelen. Verwacht 
wordt dat alle onderzoeksvariabelen een verdiepende functie hebben bij het leren. 

5.6   Operationalisering component beperkingen vormgeving in 
leeromgeving 

Beperkingen van de vormgeving in de leeromgeving kunnen zich voordoen bij het 
aanbieden van instructie, bij navigatie in de leeromgeving, bij toetsafname tijdens 
tussentijdse toetsing, bij het beoordelen van die toetsing en geven van feedback bij 
die toetsing. Bij het aanbieden van instructie gaat het om het doornemen van een 
videoregistratie van experimenten, de preparatie en om verplichte beginkennis. 
Omdat er in dit interactief practicum bij het aanbieden van instructie geen 
opvallende beperkingen in de vormgeving zijn aangetroffen is deze beperking van 
de vormgeving niet geoperationaliseerd. 

5.6.1   Beperkingen bij toetsafname bij tussentijdse toetsing 

Tijd besteed aan herhaling bij tussentijdse toetsing kan beschouwd worden als 
niet-actieve tijdbesteding en valt vanwege de negatieve invloed op motivatie onder 
beperkingen bij toetsafname tijdens tussentijdse toetsing. Tijd besteed aan 
herhaling bij tussentijdse toetsing wordt als volgt geoperationaliseerd: 

• tijd besteed aan herhaling bij het beantwoorden van vragen over beginkennis 

• tijd besteed aan herhaling bij het beantwoorden van vragen in de 
deelproblemen 

• tijd besteed aan herhaling bij het invullen van tabellen.  

De student krijgt na een fout antwoord bij vragen met één antwoordgelegenheid 
niet de gelegenheid het antwoord te verbeteren. Het streven naar volledige 
beheersing wordt door deze maatregel tegengegaan. Het percentage gemaakte 
fouten bij het beantwoorden van vragen met één antwoordgelegenheid wordt in dit 
onderzoek beschouwd als een operationalisering van beperkingen van de 
vormgeving bij toetsafname tijdens tussentijdse toetsing. Het gaat om vier 
onderzoeksvariabelen. 

5.6.2   Beperkingen bij beoordelen tussentijdse toetsing 

Verwacht wordt dat het in aanraking komen met ongeldige antwoorden een 
negatieve invloed heeft op motivatie. Het percentage ongeldige antwoorden bij 
vragen (ten opzichte van het totaal aantal pogingen) en tijd daaraan besteed 
worden beschouwd als een operationalisering van beperkingen van de vormgeving 
bij het beoordelen van tussentijdse toetsing.  

Via analyse achteraf is vastgesteld dat bij sommige open vragen de 
antwoordafhandeling problematisch is verlopen, omdat te weinig geprecodeerde 
antwoordalternatieven beschikbaar waren, vooral bij goede antwoorden. In dit 
practicum is bijvoorbeeld bij één vraag als goed antwoord atria geprecodeerd. Bij 
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nadere beschouwing bleek dat ook atrium als goed antwoord beschouwd moest 
worden. Geeft een student bij deze vraag het antwoord atrium, dan wordt dit 
antwoord ten onterechte fout gerekend en is de gegeven feedback niet van 
toepassing. Ook kan bij open vragen en meerkeuze vragen met meer goede 
antwoorden de situatie zich voordoen, dat bij de antwoordafhandeling gelet wordt 
op slechts een deel van het gegeven antwoord. Ter illustratie: Het geprecodeerde 
goede antwoord is waar, terwijl de student niet waar als antwoord geeft. In dit 
geval wordt het antwoord ten onrechte goed gerekend en is de gegeven feedback 
niet van toepassing. In dit practicum is er bij open vragen naar gestreefd het 
geprecodeerde foute antwoord exclusief te definiëren ten opzichte van de 
geprecodeerde goede alternatieven. Bij twee open vragen is hiervan afgeweken, 
waardoor het mogelijk is dat een gegeven antwoord niet voorkomt in de lijst met 
geprecodeerde foute alternatieven. In dat geval wordt verkeerde feedback 
gegeven. Deze antwoordafhandeling wordt beschouwd als een antwoord buiten 
bereik. Het aantal keer dat een student geconfronteerd is met antwoorden die a) 
ten onrechte fout zijn gerekend, b) ten onrechte goed en c) die buiten het bereik 
van geprecodeerde antwoordalternatieven vallen, is een operationalisering van 
beperkingen van de vormgeving bij het beoordelen van tussentijdse toetsing. 
Daarbij zijn ten onrechte goed gerekende antwoorden en antwoorden, die buiten 
het geprecodeerde bereik vallen, samengenomen, omdat te verwachten valt dat 
dezelfde reactie bij de student wordt uitgelokt. Hij of zij merkt namelijk nauwelijks 
dat het gegeven antwoord fout is afgehandeld, in tegenstelling tot ten onrechte fout 
gerekende antwoorden.  

Bij het invullen van tabellen zijn met behulp van analyse achteraf de ingevulde 
waarden van studenten uitgesplitst naar geldige en ongeldige antwoorden en het 
raadplegen van relevant beeldmateriaal. Het percentage ongeldige antwoorden 
(ten opzichte van het totaal aantal pogingen) bij het invullen van tabellen en tijd 
besteed aan die ongeldige antwoorden worden beschouwd als operationalisering 
van beperkingen van de vormgeving bij het beoordelen van tussentijdse toetsing. 
Het gaat om vijf onderzoeksvariabelen.  

5.6.3   Beperkingen bij geven feedback tussentijdse toetsing 

De vormgeving van feedback is – op vijf uitzonderingen na – consequent 
toegepast. Met behulp van analyse achteraf is nagegaan bij welke vragen sprake 
is van suboptimale feedback. Daarbij is gelet op a) het achterwege blijven van KR, 
b) het achterwege blijven van KCR na een fout antwoord bij een vraag met één 
antwoordgelegenheid, c) het achterwege blijven van de mededeling dat de student 
een nieuwe antwoordgelegenheid krijgt bij vragen met meer 
antwoordgelegenheden, d) het achterwege blijven van KCR wanneer het maximaal 
aantal pogingen bereikt is en e) het geven van KCR bij vragen met meer 
antwoordgelegenheden, wanneer het maximaal aantal pogingen nog niet is 
bereikt. Ook kan de afhandeling van de feedback niet optimaal verlopen: er wordt 
bijvoorbeeld vermeld dat de student naar een bepaald fragment wordt gestuurd en 
dit gebeurt niet. Bij één vraag wordt na het goede antwoord suboptimale feedback 
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gegeven. Het aantal keer dat een student geconfronteerd is met suboptimale 
feedback wordt beschouwd als een operationalisering van beperkingen van de 
vormgeving bij het geven van feedback tijdens tussentijdse toetsing.  

Het aantal keer dat een student bij een vraag het maximaal aantal pogingen 
bereikt wordt in dit onderzoek ook beschouwd als een operationalisering van 
beperkingen van de vormgeving bij het geven van feedback tijdens tussentijdse 
toetsing. 

Bij het operationaliseren van beperkingen van de vormgeving bij tussentijdse 
toetsing zijn relatief veel onderzoeksvariabelen gebruikt, namelijk elf. Hiervoor is 
gekozen, om gedifferentieerde aanwijzingen te krijgen voor verbetering van de 
kwaliteit van toetsing.  

5.6.4   Beperkingen bij navigatie in de leeromgeving 

Beperkingen van de vormgeving bij navigatie in de leeromgeving zijn in dit 
onderzoek als volgt geoperationaliseerd: 

• het benodigd aantal sessies 

• tijd besteed aan herhaling na het tussentijds verlaten van het practicum  

• tijd die de student via instappen besteedt aan dubbele beginkennis  

• tijd die besteed wordt aan het intoetsen van een ongeldige functietoets  

Onder beperkingen van de vormgeving bij navigatie in de leeromgeving vallen vier 
onderzoeksvariabelen.  

5.7   Operationalisering componenten in toetsomgeving 

Het instructiekenmerk ‘tijd besteed aan extra leerstof’ als onderdeel van de 
component gelegenheid tot leren is in de toetsomgeving geoperationaliseerd in vier 
onderzoeksvariabelen, namelijk tijd besteed aan elk afzonderlijk essay.  

Het instructiekenmerk ‘hulp bij het begrijpen van de leerstof’ als onderdeel van de 
subcomponent structurering van kwaliteit van instructie in de toetsomgeving is 
geoperationaliseerd als het aanbieden van een aantal trefwoorden bij het schrijven 
van een essay. Omdat hierin nauwelijks variatie zit (zie tabel 5.4), wordt deze 
operationalisering in voorliggend onderzoek buiten beschouwing gelaten. 

Het instructiekenmerk ‘opdelen in stappen’ als onderdeel van de component 
kwaliteit van instructie in de toetsomgeving is geoperationaliseerd in vier 
onderzoeksvariabelen, namelijk het aantal lettertekens (omvang) van elk 
afzonderlijk essay. 

Het instructiekenmerk ‘geven van onmiddellijke feedback’ als onderdeel van de 
component kwaliteit van instructie in de toetsomgeving is geoperationaliseerd als 
het geven van een samenvatting nadat een essay is geschreven. Omdat alle 
studenten de voorbeeldessays te zien krijgen, wordt deze operationalisering in 
voorliggend onderzoek buiten beschouwing gelaten. 
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Omvang van de essays kan ook beschouwd worden als een operationalisatie van 
het instructiekenmerk ‘simulatie van de wetenschappelijke verslaglegging’.  

Het aantal extra pogingen besteed aan het opnieuw schrijven van essays wordt 
beschouwd als operationalisering van beperkingen van de vormgeving bij navigatie 
in de toetsomgeving.  

Wanneer de student tijdens het schrijven van een essay een ongeldige functietoets 
activeert, is bij het wegschrijven van de gegevens naar de logfile de tijd daaraan 
besteed ten onrechte ondergebracht bij tijd besteed aan het activeren van een 
ongeldige functietoets. Hiervoor is gecorrigeerd bij het berekenen van de tijd 
besteed aan het schrijven van essays. Er kan echter een mogelijk demotiverende 
werking van deze programmeerfout uitgaan. Het aantal keer, dat een student de 
tekstverwerker foutief heeft verlaten wordt beschouwd als operationalisatie van 
beperkingen van de vormgeving bij navigatie in de toetsomgeving. 

Bij het schrijven van de essays maken de studenten gebruik van een eenvoudige 
tekstverwerker. Bij analyse achteraf is gebleken dat een klein aantal studenten de 
maximale ruimte van 730 lettertekens die per essay beschikbaar was gebruikt 
heeft. Het benutten van de maximale ruimte van de tekstverwerker wordt 
beschouwd als operationalisatie van beperkingen van de vormgeving bij navigatie 
in de toetsomgeving.  

Onder kenmerken van de toetsomgeving vallen elf onderzoeksvariabelen, waarvan 
vier onder de component gelegenheid tot leren vallen, vier onder de component 
kwaliteit van instructie en drie onder de component beperkingen van de 
vormgeving bij navigatie.  

5.8   Operationalisering covariaten 

5.8.1   Beschikbare roostertijd 

Om er voor te zorgen dat alle studenten het practicum kunnen doornemen, is bij 
het uitvallen van apparatuur gekozen voor het laten samenwerken van studenten. 
Al dan niet samenwerken wordt beschouwd als een operationalisering van de 
component beschikbare roostertijd.  

5.8.2   Operationalisering achtergrondkenmerken student 

Onder achtergrondkenmerken van de student vallen beginkennisniveau bij het 
begin van de studie en tijdens de studie, geslacht, taalvaardigheid en ervaring met 
courseware. Er worden verschillende operationaliseringen van het niveau van 
beginkennis gebruikt. Daarbij is het tijdstip van belang waarop het 
beginkennisniveau van de student is vastgesteld, namelijk aan het begin van de 
studie en bij de start van de cursus waar het interactief practicum onderdeel van is.  

Beginkennis aan het begin van de studie is geoperationaliseerd als het 
eindexamencijfer op de bètavakken. Het eindexamencijfer op de bètavakken kan 
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beschouwd worden als een maat voor begaafdheid in het domein van de 
bètawetenschappen.  

Bij de start van de cursus is onderscheid gemaakt naar algemene en specifieke 
beginkennis. Het algemene beginkennisniveau bij de start van de cursus kan 
beschouwd worden als een maat voor studiesucces en is geoperationaliseerd als 
de gerealiseerde studielast afgezet tegen het maximaal aantal te halen uren 
studielast (nominale studielast). Het specifiek beginkennisniveau kan beschouwd 
worden als een maat voor het niveau waarop de vakkennis bij de start van de 
cursus wordt beheerst. De operationalisering van specifiek beginkennisniveau 
verschilt voor biologen en farmaceuten. De meeste biologen hebben voorafgaand 
aan dit interactief practicum al een vergelijkbaar practicum doorgenomen over 
Summatie. Voor deze biologen is het cijfer op het practicum Summatie de 
operationalisering van specifiek beginkennisniveau. De tweedejaars farmaceuten 
hebben in het eerste studiejaar een deel van de theorie doorgenomen. Het cijfer op 
de afsluitende toets over de leerstof in het eerste jaar is voor farmaceuten de 
operationalisering van specifiek beginkennisniveau.  

Omdat de operationalisering van het specifiek beginkennisniveau afhankelijk is van 
studierichting en er tussen eerstejaars biologen en tweedejaars farmaceuten 
verschillen in algemeen beginkennisniveau verondersteld kunnen worden, is 
studierichting (biologen versus farmaceuten) opgenomen als operationalisering 
van algemeen beginkennisniveau bij de start van de cursus.  

Het eindexamencijfer op de talen is een operationalisering voor taalvaardigheid en 
wordt in het onderzoek betrokken vanwege het ‘talig’ aspect bij het schrijven van 
de essays. 

De operationalisering van ervaring met courseware loopt parallel met 
studierichting. Het blijkt dat de meeste biologen ervaring hebben met courseware, 
omdat ze het interactief practicum Summatie al hebben doorgenomen in 
tegenstelling tot de farmaceuten. 

5.9   Specificatie van onderzoeksvragen 

De operationalisering van de componenten in het onderwijseffectiviteitsmodel voor 
een interactief practicum is nu afgerond. In het volgende worden per 
onderzoeksvraag, zoals geformuleerd in het vorige hoofdstuk, de 
operationaliseringen uitgewerkt en eventueel aangepast. 

5.9.1   Onderzoeksvraag I: Bijdrage component gelegenheid tot leren in 
leeromgeving 

In onderzoeksvraag I wordt de bijdrage van instructiekenmerken in de 
leeromgeving, die onder de component gelegenheid tot leren vallen aan de 
afhankelijke variabelen tijdbesteding aan nieuwe instructie in de deelproblemen en 
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tijdbesteding aan het schrijven van essays onderzocht. Daarbij wordt gelet op de 
volgende aspecten: 

• Leidt meer tijdbesteding aan nieuwe instructie in de deelproblemen tot meer 
tijd aan het schrijven van essays in de toetsomgeving? 

• Leidt meer tijdbesteding aan nieuwe verplichte leerstof met een 
ondersteunende functie bij het doornemen van instructie tot meer tijdbesteding 
aan nieuwe instructie in de deelproblemen en aan het schrijven van essays in 
de toetsomgeving, waarbij geldt dat de (verplichte) tussentijdse toetsing van 
hoge kwaliteit is?  

• Leidt tijd besteed aan het doornemen van extra leerstof tot meer tijdbesteding 
aan nieuwe instructie in de deelproblemen en aan het schrijven van essays in 
de toetsomgeving?  

Onder instructie in de deelproblemen vallen tijd besteed aan het doornemen van 
tekstuele en visuele instructie in de deelproblemen. Onder nieuwe verplichte 
leerstof met een ondersteunende functie bij het doornemen van instructie vallen tijd 
besteed aan het doornemen van instructie en toetsing van verplichte beginkennis, 
tijd besteed aan het doornemen van de preparatie, tijd besteed aan het voor het 
eerst beantwoorden van vragen en invullen van tabellen. Onder extra leerstof 
vallen het tijd besteed aan het doornemen van de inleiding, aan het doornemen 
van informatie en toetsing over beginkennis via het menu, aan het raadplegen van 
begrippen, aan het opnieuw doornemen van instructie en aan het doornemen van 
visuele informatie bij tussentijds toetsing.  

5.9.2   Onderzoeksvraag II: Bijdrage component kwaliteit van instructie in 
leeromgeving 

In onderzoeksvraag II wordt de bijdrage van instructiekenmerken in de 
leeromgeving, die onder de component kwaliteit van instructie vallen aan de 
afhankelijke variabelen tijdbesteding aan nieuwe instructie in de deelproblemen, 
tijdbesteding aan het schrijven van essays en leerresultaat onderzocht. Daarbij 
wordt gelet op de volgende aspecten: 

• Leidt het doornemen van onderdelen van structurering, de aanwezigheid van 
de evaluatiecyclus en het creëren van een authentieke omgeving ingedeeld 
volgens kwaliteit van instructie tot hogere cijfers op het practicum en de 
afsluitende theorie? 

• Leidt tijdbesteding aan onderdelen van structurering met een versnellende 
functie bij het leren tot minder tijdbesteding aan nieuwe instructie in de 
deelproblemen en aan het schrijven van essays, waarbij het cijfer op het 
practicum en het cijfer op de afsluitende theoretische toets gelijk blijven? 

• Leidt tijdbesteding aan onderdelen van structurering met een verdiepende 
functie bij het leren tot meer tijdbesteding aan nieuwe instructie in de 
deelproblemen en het schrijven van essays?  

• Leidt meer tijdbesteding aan onderdelen die onder de aanwezigheid van de 
evaluatiecyclus vallen tot meer tijdbesteding aan nieuwe instructie in de 
deelproblemen en het schrijven van essays?  
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• Leidt meer tijdbesteding als onderdeel van het creëren van een authentieke 
omgeving tot meer tijdbesteding aan nieuwe instructie in de deelproblemen en 
het schrijven van essays?  

Onder structurering met een versnellende functie bij het leren vallen tijd besteed 
aan het doornemen van de inleiding, aan het doornemen van informatie en 
toetsing over beginkennis via het menu en aan het doornemen van instructie en 
toetsing over verplichte beginkennis 

Onder structurering met een verdiepende functie bij het leren vallen tijd besteed 
aan het raadplegen van begrippen en aan het opnieuw doornemen van instructie 
(reviewing).  

Onder de aanwezigheid van de evaluatiecyclus vallen a) tijd besteed aan het 
doornemen van tekstuele instructie in de deelproblemen, aan het voor het eerst 
beantwoorden van vragen en het invullen van tabellen in de deelproblemen en b) 
het foutenpercentage bij tussentijdse toetsing en het in aanraking komen met 
uitgebreide tekstuele feedback.  

Onder het creëren van een authentieke omgeving vallen a) tijd besteed aan het 
doornemen van visuele instructie in de deelproblemen en aan het doornemen van 
de preparatie en b) het in aanraking komen met uitgebreide visuele feedback en c) 
tijd besteed aan het doornemen van visuele informatie bij tussentijdse toetsing. 

5.9.3   Onderzoeksvraag III: Bijdrage beperkingen van de vormgeving in de 
leeromgeving 

In onderzoeksvraag III wordt de bijdrage van beperkingen van de vormgeving in de 
leeromgeving aan de afhankelijke variabelen tijdbesteding aan nieuwe instructie in 
de deelproblemen, aan het schrijven van essays en leerresultaat onderzocht. Er 
wordt ingegaan op de volgende aspecten: 

• Beïnvloedt het in aanraking komen met beperkingen bij navigatie in de 
leeromgeving de motivatie negatief, wat leidt tot lagere cijfers op het practicum 
en de afsluitende theorie en/of tot minder tijdbesteding aan nieuwe instructie in 
de deelproblemen en het schrijven van essays? 

• Beïnvloedt het in aanraking komen met beperkingen bij toetsafname tijdens 
tussentijdse toetsing in de leeromgeving de motivatie negatief, wat leidt tot 
lagere cijfers op het practicum en de afsluitende theorie en/of tot minder 
tijdbesteding aan nieuwe instructie in de deelproblemen en het schrijven van 
essays? 

• Beïnvloedt het in aanraking komen met beperkingen bij beoordelen van 
tussentijdse toetsing in de leeromgeving de motivatie negatief, wat leidt tot 
lagere cijfers op het practicum en de afsluitende theorie en/of tot minder 
tijdbesteding aan nieuwe instructie in de deelproblemen en het schrijven van 
essays?  

• Beïnvloedt het in aanraking komen met beperkingen bij het geven van 
feedback tijdens tussentijdse toetsing in de leeromgeving de motivatie 
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negatief, wat leidt tot lagere cijfers op het practicum en de afsluitende theorie 
en/of tot minder tijdbesteding aan nieuwe instructie in de deelproblemen en het 
schrijven van essays?  

Onder beperkingen bij navigatie in de leeromgeving vallen het benodigd aantal 
sessies, tijd besteed aan herhaling bij instappen, tijd besteed aan dubbele 
beginkennis en tijd besteed aan ongeldige functietoetsen.  

Onder beperkingen bij toetsafname bij tussentijdse toetsing in de leeromgeving 
vallen het foutpercentage bij vragen met één antwoordgelegenheid, tijd besteed 
aan herhaling bij vragen over beginkennis, bij vragen en tabellen in de 
deelproblemen.  

Onder beperkingen bij beoordeling van tussentijdse toetsing in de leeromgeving 
vallen het in aanraking komen met ten onrechte fout gerekende antwoorden en 
met overige foute antwoordafhandeling, het percentage ongeldige antwoorden bij 
vragen en tabellen en tijd besteed aan ongeldige antwoorden. 

Onder beperkingen bij het geven van feedback tijdens tussentijdse toetsing in de 
leeromgeving vallen het in aanraking komen met suboptimale feedback bij vragen 
en het bereiken van het maximaal aantal pogingen bij vragen met meer 
antwoordgelegenheden. 

5.9.4   Onderzoeksvraag IV: Bijdrage component gelegenheid tot leren in 
toetsomgeving 

In onderzoeksvraag IV wordt de bijdrage van instructiekenmerken in de 
toetsomgeving, die onder de component gelegenheid tot leren vallen aan 
leerresultaat onderzocht. Daarbij wordt ingegaan op het volgende aspect: 

• Leidt meer tijdbesteding aan het schrijven van essays als operationalisering 
van extra leerstof volgens de component gelegenheid tot leren in de 
toetsomgeving tot hogere cijfers op het practicum en de afsluitende theorie? 

Onder tijd besteed aan het schrijven van essays vallen de vier tijden die de student 
heeft besteed aan het schrijven per essay. 

5.9.5   Onderzoeksvraag V: Bijdrage component kwaliteit van instructie in 
toetsomgeving 

In onderzoeksvraag V wordt de bijdrage van instructiekenmerken in de 
toetsomgeving, die onder de component kwaliteit van instructie vallen aan de 
afhankelijke variabelen schrijven van essays en leerresultaat onderzocht. Daarbij 
wordt ingegaan op de volgende aspecten: 

• Leidt een grotere omvang van de vier essays afzonderlijk als operationalisering 
van de instructiekenmerken ‘opdelen van de leerstof in stappen’ en ‘simulatie 
van de wetenschappelijke verslaglegging’ volgens de component kwaliteit van 
instructie in de toetsomgeving tot hogere cijfers op het practicum en op de 
afsluitende theoretische toets? 
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• Leidt een grotere omvang van de vier essays afzonderlijk als operationalisering 
van de instructiekenmerken ‘opdelen van de leerstof in stappen’ en ‘simulatie 
van de wetenschappelijke verslaglegging’ volgens de component kwaliteit van 
instructie in de toetsomgeving tot meer tijdbesteding aan het schrijven van 
essays?  

5.9.6   Onderzoeksvraag VI: Bijdrage beperkingen van de vormgeving in de 
toetsomgeving 

In onderzoeksvraag VI wordt de bijdrage van beperkingen van vormgeving in de 
toetsomgeving aan de afhankelijke variabelen tijdbesteding aan het schrijven van 
essays en leerresultaat onderzocht. Daarbij wordt gelet op de volgende aspecten: 

• Beïnvloeden beperkingen bij navigatie in de toetsomgeving de motivatie 
negatief, wat leidt tot lagere cijfers op het practicum en de afsluitende theorie 
en/of tot minder tijdbesteding aan het schrijven van essays? 

Onder beperkingen bij navigatie in de toetsomgeving vallen extra aantal pogingen 
bij het schrijven van essays, het aantal keer fout verlaten van de tekstverwerker en 
het bereiken van de maximale ruimte in de tekstverwerker.  

5.9.7   Invloed van de covariaten 

De invloed van de covariaten samenwerken en achtergrondkenmerken 
(beginkennisniveau aan het begin en tijdens de studie, geslacht, taalvaardigheid 
en ervaring met courseware) op de afhankelijke variabelen tijd besteed aan nieuwe 
instructie in de deelproblemen, actieve tijdbesteding in de toetsomgeving en 
leerresultaat wordt onderzocht. Daarbij wordt ingegaan op de volgende aspecten:  

• Leidt samenwerken tot lagere cijfers op het practicum en de afsluitende toets 
en tot minder tijdbesteding aan nieuwe instructie in de deelproblemen en aan 
het schrijven van essays? 

• Halen studenten met een hoog beginkennisniveau aan het begin van en tijdens 
de studie een hoger cijfer op het practicum en op de afsluitende theoretische 
toets in vergelijking met studenten met een laag beginkennisniveau? 

• Komen studenten met een hoog beginkennisniveau aan het begin van en 
tijdens de studie minder in aanraking met beperkingen van de vormgeving, 
maken ze minder fouten in de leeromgeving en besteden ze minder tijd in de 
leeromgeving en de toetsomgeving in vergelijking met studenten met een laag 
beginkennisniveau? 

• Welke invloed hebben de achtergrondkenmerken geslacht, taalvaardigheid en 
ervaring met courseware op cijfers op het practicum en de afsluitende theorie 
en op de tijdbesteding aan nieuwe instructie in de deelproblemen en aan het 
schrijven van essays? 

Beginkennisniveau aan het begin van de studie is geoperationaliseerd als 
eindexamencijfer op de bètavakken, beginkennis tijdens de studie is 
geoperationaliseerd in termen van studierichting. Farmaceuten hebben namelijk 
voordat ze beginnen met het practicum Dierfysiologie al een deel van de theorie 
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afgerond. Taalvaardigheid is geoperationaliseerd als eindexamencijfer op de talen 
en ervaring met courseware overlapt met studierichting: farmaceuten hebben geen 
ervaring met deze courseware in tegenstelling tot biologen. 

5.10   Analyse van de data 

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen zijn drie methoden gebruikt. Ten 
eerste wordt in termen van gemiddelden en spreiding beschreven hoe de 
studenten omgegaan zijn met het practicum. Ten tweede zijn multiple 
regressieanalyses met behulp van het statistisch softwarepakket SPSS uitgevoerd 
met vier afhankelijke variabelen, waarbij de onafhankelijke variabelen of 
voorspellers in een vaste volgorde stapsgewijs (in de vorm van modellen) zijn 
ingebracht (Stevens, 1986; Scheerens & Bosker, 1997; Cohen, 2003; Creemers & 
Kyriakides, 2008). Bij deze methode is de grootte van de bijdrage van de 
voorspellers aan de afhankelijke variabelen sterk afhankelijk van de volgorde 
waarin de voorspellers worden ingevoerd in de multiple regressieanalyse en alleen 
van het laatst ingevoerd blok variabelen kan de unieke bijdrage aan de verklaarde 
variantie bepaald worden. Als derde methode wordt daarom de techniek van het 
uitsplitsen van verklaarde variantie (commonality analysis) gebruikt. De unieke en 
de gedeelde bijdrage van componenten, subcomponenten en clusters aan de 
verklaarde variantie in de afhankelijke variabelen wordt bepaald door een aantal 
stapsgewijze multiple regressieanalyses uit te voeren (Mood, 1971; Cooley & 
Lohnes, 1976; Seibold & McPhee, 1979; Cowan et al., 2005). De volgende 
afhankelijke variabelen als operationalisering van leerresultaat en actieve 
tijdbesteding zijn bij de multiple regressieanalyses gebruikt: tijd besteed aan het 
doornemen van nieuwe instructie in de deelproblemen, tijd besteed aan het 
schrijven van essays, cijfer op het practicum en cijfer op de afsluitende theorie.  

5.10.1   Omgang van de studenten met het practicum 

Met behulp van gemiddelden en spreiding van de onderzoeksvariabelen wordt 
beschreven hoe studenten omgegaan zijn met het practicum. Daarbij is een 
uitsplitsing gemaakt naar studierichting. Om te bepalen of verschillen tussen 
farmaceuten en biologen statistisch significant zijn, is gebruik gemaakt van 
multivariate variantieanalyse (General Linear Model) en er is getoetst op een 
waarschijnlijkheidsniveau van 0.05. De gemiddelden van de onderzoeksvariabelen 
zijn weergegeven in bijlage 2.  

5.10.2   Stapsgewijze regressieanalyse 

Zowel bij stapsgewijze regressieanalyse als bij de commonality analysis wordt bij 
de invoering van elk blok variabelen de verklaarde variantie (R

2
) in de afhankelijke 

variabele bepaald. Deze maat is een indicatie hoe groot de invloed is van het blok 
onafhankelijke variabelen op de afhankelijke variabele, gecorrigeerd voor eerder 
ingebrachte variabelen. Het invoeren van elk volgend blok variabelen leidt tot een 
toename in totaal verklaarde variantie. De additionele bijdrage aan de verklaarde 
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variantie ten opzichte van de vorige blokken geeft dan inzicht in de invloed van het 
laatst ingevoerde blok variabelen op de afhankelijke variabele. Daarbij is de 
volgorde waarin de (blokken) variabelen als voorspellers worden ingevoerd 
bepalend voor de hoeveelheid additionele variantie die de variabelen weten te 
binden. Het is gebruikelijk de covariaten en variabelen waarvoor gecontroleerd 
moet worden als eerste in de regressieanalyse in te voeren en als laatste het blok 
variabelen dat in het onderzoek van belang is. De additionele bijdrage aan de 
verklaarde variantie in de afhankelijke variabele die in deze laatste stap door de 
variabelen wordt gebonden is dan een conservatieve schatting van het effect van 
deze variabelen en is bij commonality analysis de unieke bijdrage aan verklaarde 
variantie van dat blok variabelen in de afhankelijke variabele. 

In dit onderzoek gaat het in de leeromgeving om het effect van tijd besteed aan 
instructie in de deelproblemen; in de toetsomgeving gaat het om tijd besteed aan 
het schrijven van essays. De kenmerken van de toetsomgeving worden als laatste 
ingevoerd, omdat verwacht wordt dat kenmerken van de leeromgeving wel een 
bijdrage leveren aan actieve tijdbesteding in de toetsomgeving, maar niet 
omgekeerd.  

De volgorde van stapsgewijze invoering is: 1) de achtergrondkenmerken geslacht 
en taalvaardigheid, 2) beginkennisniveau aan het begin van de studie, 3) de 
achtergrondkenmerken die vallen onder beginkennisniveau tijdens de studie, 5) 
beperkingen van de vormgeving bij navigatie in de leeromgeving, 6) beperkingen 
van de vormgeving bij tussentijdse toetsing, 7) instructiekenmerken in de 
leeromgeving die onder kwaliteit van toetsing vallen, 8) tijd besteed aan extra 
leerstof in de leeromgeving, 9) tijd besteed aan verplichte nieuwe leerstof in de 
leeromgeving met een ondersteunende functie en 10) tijd besteed aan nieuwe 
instructie in de deelproblemen. Als laatste zijn de kenmerken van de 
toetsomgeving ingebracht: 11) beperkingen bij navigatie in de toetsomgeving, 12) 
omvang per essay en 13) tijd besteed per essay.  

De volgorde van onderzoeksvariabelen binnen de modellen is als volgt. Bij de 
modellen ‘beperkingen van de vormgeving bij navigatie’ (5) en ‘beperkingen bij 
tussentijdse toetsing’ (6) zijn eerst de variabelen ingevoerd die frequentie of 
kwaliteit aangeven en vervolgens de tijden. Bij het model ‘kwaliteit van tussentijdse 
toetsing in de leeromgeving’ (7) zijn eerst de foutenpercentages bij het 
beantwoorden van beginkennisvragen, vragen in de deelproblemen en invullen van 
tabellen ingevoerd en vervolgens het aantal keer in aanraking komen met 
feedback. Bij het model ‘tijd besteed aan extra leerstof’ (8) is de volgorde 
gehanteerd zoals bij de indeling volgens structurering van de component kwaliteit 
van instructie geldt. Bij het model ‘tijd besteed aan verplichte nieuwe leerstof met 
een ondersteunende functie’ (9) zijn eerst de instructiekenmerken ingevoerd die 
geen onderdeel uitmaken van leerstof in de deelproblemen. Het gaat om tijd 
besteed aan het activeren van beginkennis en tijd besteed aan het doornemen van 
de preparatie van een proefdier. Vervolgens is tijd besteed aan toetsing tijdens de 
deelproblemen ingevoerd. Bij het model ‘tijd besteed aan verplichte nieuwe 
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instructie in de deelproblemen’ (10) is eerst tijd besteed aan visuele instructie 
ingevoerd en vervolgens tijd besteed aan tekstuele instructie. De additionele 
bijdrage aan de verklaarde variantie is per stap en per afhankelijke variabele 
weergegeven in bijlage 3A.  

5.10.3   Commonality analysis 

Om te kunnen bepalen wat de unieke bijdrage van de verschillende onderdelen 
van het onderwijseffectiviteitsmodel is aan de verklaarde variantie in de vier 
afhankelijke variabelen is de methode van uitsplitsing van de verklaarde variantie 
gebruikt, de zogenaamde commonality analysis (Mood, 1971; Cooley & Lohnes, 
1976; Seibold & McPhee, 1979; Salthouse, 1994; Chuah & Mayberry, 1999; 
Cohen, 2003; Cowan et al., 2005). De verklaarde variantie wordt gesplitst in de 
unieke bijdragen van domeinen en de gedeelde bijdragen van die domeinen aan 
de verklaarde variantie in de afhankelijke variabelen. De unieke bijdrage aan de 
verklaarde variantie geeft aan hoe goed een domein de afhankelijke variabele 
voorspelt (Cohen, 2003, blz. 74, 170). Bij het vaststellen van de domeinen is in 
voorliggend onderzoek gebruik gemaakt van het onderwijseffectiviteitsmodel voor 
een interactief practicum. Het gaat daarbij om de onderverdeling in componenten, 
subcomponenten en instructional events. Het aantal domeinen dat betrokken wordt 
in de analyse is tot twee of drie beperkt gehouden, omdat de uitsplitsing van de 
verklaarde variantie verloopt volgens de formule 2

k
-1, waarbij k het aantal 

(groepen) onafhankelijke variabelen is in de regressieanalyse. De verklaarde 
variantie bij twee domeinen wordt uitgesplitst in drie varianties, bij drie domeinen in 
zeven varianties, bij vier domeinen in vijftien varianties, enzovoort.  

De manier van het berekenen van de unieke en de gedeelde bijdrage aan de 
verklaarde variantie is ontleend aan Cooley & Lohnes (1978) en Seibold & McPhee 
(1979) en wordt hier uitgewerkt voor de invloed van de instructiekenmerken in de 
leeromgeving op de afhankelijke variabele practicumcijfer volgens de component 
gelegenheid tot leren. De volgende subcomponenten zijn onderscheiden: 1. 
kwaliteit van tussentijds toetsen, bestaande uit acht onderzoeksvariabelen; 2. tijd 
besteed aan extra leerstof bestaande uit acht onderzoeksvariabelen; 3. tijd 
besteed aan overige verplichte nieuwe leerstof bestaande uit vijf 
onderzoeksvariabelen.  

Eerst worden alle covariaten in de regressieanalyse ingebracht. In dit geval zijn dat 
de achtergrondkenmerken, samenwerken en de beperkingen van de vormgeving in 
de leeromgeving. De verklaarde variantie is 6.2% (zie tabel 5.5). Vervolgens wordt 
een aantal stapsgewijze regressieanalyses uitgevoerd waarbij de volgorde, waarin 
de domeinen ingebracht worden, wisselt: A) 1 dan 2 dan 3; B) 1 dan 3; C) 2 dan 3; 
D) 3. Telkens wordt de totale verklaarde variantie (R

2
) bepaald. Stap A levert de 

volgende waarden van verklaarde variantie op: V(1) = 9.1%; V(1,2) = 13.1%; 
V(1,2,3) = 13.6%. Stap B levert de volgende waarde van verklaarde variantie op: 
V(1,3) = 10.0%. Stap C levert voor V(2) de waarde 10.8% op en V(2,3) = 11.6%. 
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tenslotte levert stap D voor V(3) de waarde 7.6% op. Deze waarden zijn ook 
weergegeven in tabel 5.5. 

Ten slotte kunnen de unieke en gedeelde bijdrage van de subcomponenten aan de 
verklaarde variantie in de afhankelijke variabele berekend worden volgens de 
formules zoals vermeld in tabel 5.6. Deze zijn ontleend aan Cooley & Lohnes 
(1976, blz. 222). De unieke bijdrage van domein 1, kwaliteit van tussentijdse 
toetsing wordt dan berekend volgens de formule: U(1) = - V(2,3) + V(1,2,3) = -11.6 
+ 13.6 = 2.0%  

Tabel 5.5 Verklaarde variantie (R2) van instructiekenmerken in de leeromgeving 
volgens gelegenheid tot leren in cijfer op het practicum 

 V(cov) V(1) V(1,2) V(1,2,3) V(1,3) V(2) V(2,3) V(3) 

R
2
 6.2 9.1 13.1 13.6 10.0 10.8 11.6 7.6 

df 22 30 38 43 35 30 35 27 

domein 1 = kwaliteit toetsing leeromgeving, 8 variabelen 
domein 2 = tijd extra leerstof in leeromgeving, 8 variabelen 
domein 3 = tijd overige nieuwe verplichte leerstof in leeromgeving, 5 variabelen 
df = aantal vrijheidsgraden 

 

Tabel 5.6 Regels voor het uitsplitsen van verklaarde variantie voor drie domeinen 
van voorspellende variabelen (ontleend aan Cooley & Lohnes, blz. 222). 

Unieke bijdrage domein 1 U(1) = - V(2,3) + V(1,2,3) 

Unieke bijdrage domein 2 U(2) = - V(1,3) + V(1,2,3) 

Unieke bijdrage domein 3 U(3) = - V(1,2) + V(1,2,3) 

Gedeelde bijdrage domein 1 en 2 C(1,2) = -V(3)+ V(1,3) +V(2,3) - V(1,2,3) 

Gedeelde bijdrage domein 1 en 3 C(1,3) = -V(2) + V(1,2) + V(2,3) - V(1,2,3) 

Gedeelde bijdrage domein 2 en 3 C(2,3) = -V(1)+ V(1,2) + V(1,3) - V(1,2,3) 

Gedeelde bijdrage domein 1, 2 en 3 
C(1,2,3) = V(1) + V(2) + V(3) - V(1,2) - 
V(1,3) - V(2,3) + V(1,2,3)  

De domeinen van voorspellers zijn genummerd van 1 t/m 3 
V(1,2,3) is de additieve bijdrage aan verklaarde variantie in de afhankelijke 
variabele, waarbij variabelen behorend bij domeinen 1, 2 en 3 na elkaar zijn 
ingevoerd 
U( ) is de unieke bijdrage aan verklaarde variantie in de afhankelijke variabele 
C( ) is de gedeelde bijdrage aan verklaarde variantie in de afhankelijke variabele  

 



 

 

  119 

 

 

 

 

 

Dissertatie Yta Beetsma.docx 

Onderzoeksopzet 

Cohen (2003) geeft aan dat de gedeelde bijdrage aan de verklaarde variantie van 
groepen onafhankelijke variabelen door de berekeningsmethode negatief kan zijn. 
De auteurs raden daarom af de gedeelde bijdrage van onafhankelijke variabelen te 
interpreteren als het percentage verklaarde variantie. In dit onderzoek wordt 
vanwege deze reden bij de interpretatie alleen gebruik gemaakt van de unieke en 
de totale gedeelde bijdrage van de onafhankelijke variabelen aan de verklaarde 
variantie in de afhankelijke variabele.  

Tabel 5.7 bevat de unieke en totale gedeelde bijdrage aan de verklaarde variantie 
in cijfer op het practicum van de subcomponenten 1) kwaliteit van tussentijdse 
toetsing, 2) tijd besteed aan extra leerstof en 3) tijd besteed aan overige verplichte 
nieuwe leerstof.  

Tabel 5.7 Additieve, unieke en gedeelde bijdrage aan de verklaarde variantie (R
2
) 

van instructiekenmerken in de leeromgeving volgens de component gelegenheid 
tot leren in de afhankelijke variabele cijfer practicum. 

 cijfer practicum 

V(gelegenheid tot leren)    7.4 

U(kwaliteit tussentijdse toetsing) 2.0 

U(tijd extra leerstof) 3.6 

U(tijd verplichte nieuwe leerstof) 0.5 

C (gelegenheid tot leren) 1.3 

 

Bijlage 3B bevat de unieke en totale gedeelde bijdrages van de 
instructiekenmerken in de leeromgeving volgens de indeling gelegenheid tot leren 
aan verklaarde variantie in de vier afhankelijke variabelen.  

Binnen de leeromgeving is de component kwaliteit van instructie onderverdeeld in 
de subcomponenten structurering, aanwezigheid evaluatiecyclus en authentieke 
leeromgeving. De subcomponent structurering is vervolgens uitgesplitst in a) 
oriëntatiemogelijkheden, b) activeren van beginkennis en c) hulp bij het leerproces 
/ verkrijgen begrip. Bijlage 3C bevat de resultaten van de commonality analysis 
voor de subcomponent structurering. De subcomponent aanwezigheid 
evaluatiecyclus is uitgesplitst in a) toetsafname en b) feedback. Bijlage 3D bevat 
de resultaten van de commonality analysis voor de subcomponent aanwezigheid 
evaluatiecyclus. De subcomponent authentieke omgeving is uitgesplitst in a) 
uitvoeren van experimenten, b) vervanging life experimenten en c) inzet 
multimedia. Bijlage 3E bevat de resultaten van de commonality analysis voor de 
subcomponent authentieke omgeving.  

Binnen de leeromgeving zijn de beperkingen in de vormgeving onderverdeeld in 
beperkingen bij toetsing in de leeromgeving en bij navigatie in de leeromgeving. 
Bijlage 3F bevat de resultaten van de commonality analysis voor de beperkingen in 
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de vormgeving van de leeromgeving. Beperkingen bij toetsing in de leeromgeving 
zijn vervolgens uitgesplitst in beperkingen a) bij toetsafname, b) bij het beoordelen 
tijdens toetsing en c) bij het geven van feedback. Bijlage 3G bevat de resultaten 
van de commonality analysis voor de beperkingen bij toetsing in de leeromgeving. 

De kenmerken in de toetsomgeving zijn uitgesplitst in a) beperkingen bij navigatie 
in de toetsomgeving, b) omvang van essays en c) tijd besteed aan het schrijven 
van essays. Bijlage 3H bevat de resultaten van de commonality analysis voor 
kenmerken binnen de toetsomgeving. 

De achtergrondkenmerken van de student zijn uitgesplitst in a) geslacht en 
taalvaardigheid, b) beginkennisniveau bij het begin van de studie, c) 
beginkennisniveau tijdens de studie. Onder beginkennisniveau bij het begin van de 
studie valt eindexamencijfer op de bètavakken. Onder beginkennisniveau tijdens 
de studie vallen studierichting, gerealiseerde studielast aan het begin van het 
practicum, cijfer op het practicum Summatie voor biologen of cijfer op het eerste 
deel van de theorie voor farmaceuten. Bijlage 3I bevat de resultaten van de 
commonality analysis voor de uitsplitsing van de achtergrondkenmerken van de 
student. 

5.10.4   Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten 

Ten slotte is nagegaan welke onderzoeksvariabelen een bijdrage leveren aan de 
voorspelling van de afhankelijke variabelen uitgedrukt in een statistisch significante 
gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt (β). Er is getoetst op een 
waarschijnlijkheidsniveau van 0.05. De gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten 
zijn bepaald na invoeren in de stapsgewijze regressieanalyse van de covariaten 
achtergrondkenmerken en samenwerken, na het invoeren van de kenmerken van 
de leeromgeving en na het invoeren van de kenmerken van de toetsomgeving. 
Bijlage 4 bevat per afhankelijke variabele de gestandaardiseerde 
regressiecoëfficiënten van alle onderzoeksvariabelen, waarbij de kenmerken van 
de leeromgeving in de regressieanalyse ingebracht zijn volgens de indeling 
gelegenheid tot leren (zie 5.10.2). Bijlage 5 bevat per afhankelijke variabele de 
gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten van de onderzoeksvariabelen, die 
onder kwaliteit van instructie in de leeromgeving vallen.  

In dit hoofdstuk is de onderzoeksopzet gespecificeerd voor het beantwoorden van 
de onderzoeksvragen. De structuur en de bewerking van de logfiles is beschreven. 
De factoren in de componenten van het model voor het interactief practicum zijn 
geoperationaliseerd en de onderzoeksmethode is beschreven. In het volgende 
hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd. 



   

Hoofdstuk 6.  
Onderzoeksresultaten 

In dit hoofdstuk wordt de omgang van de studenten met het interactief practicum in 
termen van gemiddelden van de onderzoeksvariabelen beschreven (6.1). Daarna 
wordt de opbouw van de bijlagen met de resultaten van de stapsgewijze 
regressieanalyses en de commonality analyses besproken (6.2). De additieve 
bijdrage aan de verklaarde variantie in actieve tijdbesteding en leerresultaten van 
de covariaten, van kenmerken in de leeromgeving en kenmerken in de 
toetsomgeving komt aan bod (6.3). Daarna wordt per onderzoeksvraag ingegaan 
op de unieke en gedeelde bijdrage aan verklaarde variantie in actieve tijdbesteding 
en leerresultaten van kenmerken in de leeromgeving (6.4), van kenmerken in de 
toetsomgeving (6.5) en van de covariaten, uitgesplitst naar al dan niet 
samenwerken, beginkennisniveau en geslacht (6.6). 

6.1   Omgang van de studenten met het practicum 

Bij de beschrijving van de omgang van de studenten met het practicum wordt eerst 
ingegaan op de kenmerken van de onderzoeksgroep, de onderwijsresultaten en de 
studentkenmerken. Aangegeven wordt hoe de studenten in de onderzoeksgroep 
zijn omgegaan met het practicum, waarbij de instructiekenmerken ingedeeld zijn 
volgens de component gelegenheid tot leren. Vervolgens wordt ingegaan op de 
tijdbesteding van de studenten in de leeromgeving, waarbij de instructiekenmerken 
zijn ingedeeld volgens de component kwaliteit van instructie. Beschreven wordt in 
welke mate studenten gebruik hebben gemaakt van extra mogelijkheden, van 
tussentijdse toetsing en van beperkingen in de vormgeving in de leeromgeving. 
Verschillen in tijdbesteding tussen farmaceuten en biologen worden beschreven. 
Ten slotte komt de omgang van studenten met de toetsomgeving aan bod. 

6.1.1   Kenmerken onderzoeksgroep 

Zoals in het eerste hoofdstuk is aangegeven, is gekozen voor eerstejaars biologie 
studenten uit de kalenderjaren 1996 tot en met 1998 en tweedejaars farmacie 
studenten uit de kalenderjaren 1997 tot en met 1999, die het interactieve practicum 
hebben doorgenomen op ‘snelle’ computers (IAP D). In tabel 6.1 wordt het aantal 
studenten, de verdeling over mannen en vrouwen en de verdeling over studenten 
die alleen of samenwerken weergegeven, uitgesplitst naar kalenderjaar en 
studierichting. De onderzochte groep bestaat in totaal uit 282 eerstejaars biologie 
studenten, waarvan 54 procent vrouwen en 241 tweedejaars farmaceuten, 
waarvan 60 procent vrouwen. Bij beide studies is de verhouding mannen en 
vrouwen vrijwel gelijk. Het aantal biologie studenten uit het kalenderjaar 1996 is 
relatief klein, omdat het merendeel van de studenten (n=72) het practicum heeft 
doorgenomen op ‘langzame’ computers (IAP C). Gemiddeld 19 procent van de 
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biologen werkt samen, maar dat percentage varieert sterk over de drie jaren. In het 
kalenderjaar 1997 moest een groot deel van de biologie studenten (44%) 
samenwerken vanwege een fout bij het opstellen van het rooster, waardoor er 
binnen de geplande tijd te weinig afspeelapparatuur beschikbaar was. In de andere 
twee jaren waren er geen capaciteitsproblemen en konden bijna alle biologie 
studenten alleen werken. Gemiddeld 15% van de farmaceuten heeft 
samengewerkt, waarbij het percentage varieert van minimaal 9 % tot maximaal 21 
%. 

Tabel 6.1 Verdeling mannen / vrouwen en al dan niet samenwerken uitgesplitst 
naar studierichting en kalenderjaar·  

 biologie (bio) farmacie (far) 

 1996 1997 1998 totaal 1997 1998 1999 totaal

aantal studenten 37 117 128 282 69 95 77 241

geslacht (vrouw= 0; man = 1) .43 .49 .44 .46 .42 .40 .39 .40

samenwerken (alleen= 0; 
samen=1) 

0 .44 .02 .19 .09 .21 .14 .15

  

6.1.2   Onderwijsresultaten en studentkenmerken 

De gemiddelden en spreiding van het cijfer op het practicum en het cijfer op de 
afsluitende theoretische toets zijn weergegeven in tabel 6.2, waarbij een 
uitsplitsing is gemaakt naar studierichting.  

Het gemiddelde cijfer, dat de onderzoeksgroep haalt op het practicum (m = 7.53) is 
hoog en heeft een geringe spreiding (sd = 0.74). Biologen halen een iets lager, 
maar niet statistisch significant verschillend cijfer op het practicum in vergelijking 
met farmaceuten. Het gemiddeld cijfer op de afsluitende theoretische toets ligt 
ongeveer twee punten lager in vergelijking met het gemiddelde cijfer op het 
practicum (m = 5.73) en kent een grote spreiding (sd = 1.56), waarbij biologen een 
iets lager, maar niet statistisch significant verschillend cijfer halen in vergelijking 
met farmaceuten. Er moet rekening mee gehouden worden dat de inhoud van de 
afsluitende theoretische toets verschilt per studierichting. 

In tabel 6.2 worden de verschillen op de eindexamencijfers op de talen en de 
bètavakken weergegeven. De gemiddelde eindexamencijfers voor de talen en de 
bètavakken zijn even hoog (m = 6.81) met een geringe spreiding. Farmaceuten 
halen een iets hoger, maar niet statistisch significant eindexamencijfer op de 
bètavakken in vergelijking met biologen. Tabel 6.2 bevat het cijfer op de vakkennis 
en de gerealiseerde studielast bij het begin van de cursus, waarvan het 
interactieve onderwijsprogramma onderdeel is. 
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Tabel 6.2 Gemiddelden en spreiding van cijfers practicum en afsluitende theorie en 
achtergrondkenmerken van de student, totaal en uitgesplitst naar studierichting 

 Totaal bio far

n=523 m sd min max m m

cijfer practicum 7.53 0.74 5.00 9.00 7.46 7.62

cijfer afsluitende theorie 5.73 1.56 0.00 10.00 5.52 5.98

  

eindexamencijfer talen 6.81 0.73 5.00 9.25 6.85 6.77

eindexamencijfer bètavakken 6.81 0.78 5.00 9.25 6.69 6.95

cijfer vakkennis begin cursus 6.59 1.55 0.00 9.00 6.76 6.38

  

% gerealiseerde studielast bij start 
cursus  

83.2% 19.6% 11.4% 107.8% 82.5% 83.9%

  

 

Voor biologen is het cijfer op vakkennis bij het begin van de cursus 
geoperationaliseerd als het cijfer op het practicum Summatie, voor farmaceuten is 
dat het cijfer op de toets over de eerstejaarstheorie. Het behaalde cijfer op het 
practicum Summatie is gemiddeld lager in vergelijking met het cijfer op het 
onderzochte practicum (m = 6.76). Gemiddeld halen farmaceuten een lager cijfer 
op de toets over de eerstejaarstheorie (m = 6.38) in vergelijking met het cijfer op 
het onderzochte practicum. Studenten hebben aan het begin van de cursus 
gemiddeld 83 procent van de nominale studielast gerealiseerd. 

6.1.3   Gemiddelde tijdbesteding en gebruikte gelegenheden in practicum 

In tabel 6.3 worden de gemiddelden en spreiding van een aantal kenmerken van 
het practicum weergegeven, waarbij een uitsplitsing is gemaakt naar studierichting. 
In de leeromgeving (LO) wordt de indeling volgens de component gelegenheid tot 
leren gevolgd. Het gaat om de volgende kenmerken: 

• totaal bestede tijd aan het doornemen van het practicum,  

• tijd besteed in de leeromgeving aan nieuwe instructie in de deelproblemen,  

• tijd besteed aan overige verplichte nieuwe leerstof in de leeromgeving,  

• tijd besteed aan verplichte herhaling bij toetsing in de leeromgeving  

• tijd besteed aan beperkingen bij navigatie in de leeromgeving  

• percentage fout bij toetsing in de leeromgeving  

• tijd besteed aan extra leerstof in de leeromgeving  

• tijd besteed aan het schrijven van essays in de toetsomgeving en de omvang 
van die essays.  
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De onderzochte groep besteedt gemiddeld ruim anderhalf uur (96 minuten) aan het 
interactieve practicum, waarbij de tijdbesteding varieert van minder dan een uur tot 
bijna vier uren. Studenten besteden gemiddeld een uur (58 minuten) in de 
leeromgeving, waarvan de meeste tijd wordt besteed aan het doornemen van 
verplichte nieuwe leerstof, namelijk 39 minuten.  

Tabel 6.3 Gemiddelden en spreiding kenmerken van het practicum volgens 
indeling gelegenheid tot leren (OTL), totaal en uitgesplitst naar studierichting  
 

n=523 totaal bio far  

tijd in minuten m sd min max m m Sign? 

totale tijd practicum 96.4 30.9 42.0 230.1 80.5 115.0 Ja 

Kenmerken in leeromgeving 
(LO) 

 

tijd instructie deelproblemen  17.9 6.5 9.5 47.3 15.6 20.6 Ja 

tijd overige verplichte nieuwe 
leerstof  

21.3 6.9 11.1 56.5 18.0 25.1
Ja 

tijd herhaling toetsing LO 4.2 3.5 .27 56.9 3.9 4.7  

tijd beperkingen bij navigatie 
LO 

.9 2.8 .00 29.0 1.1 .8
 

kwaliteit toetsen LO (% fout) 22.6 7.7 2.0 50.0 22.0 23.3  

tijd extra leerstof  LO 13.5 7.2 1.9 58.5 11.6 15.8 Ja 

Kenmerken in toetsomgeving 
(TO) 

 

tijd schrijven essays 38.6 17.5 9.6 134.2 30.5 48.1 Ja 

omvang essays (aantal 
lettertekens) 

1927 450 635 3295 1718 2172
Ja 

Statistisch significant verschil in studierichting op 0.05 niveau 

 

Aan verplichte herhaling bij toetsing in de leeromgeving wordt ruim vier minuten 
besteed en aan beperkingen van de vormgeving bij navigatie in de leeromgeving 
wordt bijna een minuut besteed. In verhouding wordt heel weinig tijd besteed aan 
‘negatieve’ onderdelen van het practicum. Het gemiddeld percentage foute en 
ongeldige antwoorden bij de toetsing in de leeromgeving bedraagt gemiddeld 23 
procent, variërend tussen 2% en 50%. Gemiddeld besteden studenten bijna een 
kwartier (14 minuten) aan extra leerstof in de leeromgeving. 
Gemiddeld besteden studenten bijna drie kwartier (39 minuten) in de 
toetsomgeving aan het schrijven van essays, waarbij de tijdbesteding varieert van 
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bijna tien minuten tot ruim twee uren. De gemiddelde omvang van de essays 
bedraagt ruim 1900 lettertekens en varieert tussen ruim 600 en bijna 3300 
lettertekens. 
Opvallend is het grote verschil in totale tijdbesteding tussen farmaceuten en 
biologen, namelijk ruim een half uur. Dit verschil ontstaat doordat farmaceuten 
zowel in de  leeromgeving als in de toetsomgeving in vergelijking met biologen 
meer tijd besteden aan:  

• schrijven van de vier essays (met gebruik van meer lettertekens) 

• verplichte nieuwe instructie bij deelproblemen,  

• overige verplichte nieuwe leerstof  

• extra leerstof 

Deze verschillen in tijdbesteding  en aantal lettertekens zijn statistisch significant 
(tabel 6.3, laatste kolom). 

6.1.4   Instructiekenmerken in de leeromgeving volgens kwaliteit van 
instructie 

Bijlage 2A bevat de gemiddelde tijdbesteding van de instructiekenmerken, die 
onder structurering (KS) van de component kwaliteit van instructie vallen, over de 
totale onderzoeksgroep en uitgesplitst naar studierichting. Bijlage 2B bevat de 
gemiddelden voor de aanwezigheid van de evaluatiecyclus (KE) en bijlage 2C 
bevat de gemiddelden voor het creëren van een authentieke omgeving (KA). 
Bijlage 2D bevat de gemiddelden voor de beperkingen van de vormgeving in de 
leeromgeving. Tabel 6.4  is een samenvatting van bijlage 2A t/m 2D en bevat de 
tijdbesteding aan onderdelen van de leeromgeving, uitgesplitst naar de 
subcomponenten van kwaliteit van instructie: structurering (KS), aanwezigheid 
evaluatiecyclus (KE), creëren  van een authentieke omgeving (KA) en de 
subcomponenten van beperkingen van de vormgeving bij toetsing in de 
leeromgeving (BE) en bij navigatie in de leeromgeving (BNLO). Tevens wordt 
aangegeven of een onderzoeksvariabele volgens de component gelegenheid tot 
leren (OTL)  onder de subcomponent ‘verplichte leerstof’ (GV) of  ‘extra leerstof’ 
(GX) valt.  
Gemiddeld besteden studenten ruim elf minuten aan structurering. Aan het 
doornemen van de inleiding wordt de meeste tijd besteed, namelijk bijna zes 
minuten. Aan het doornemen van verplichte beginkennis wordt bijna drie minuten 
besteed. Van de mogelijkheden van het hulpmenu  wordt de meeste tijd besteed 
aan reviewing van instructie (terug in de leerstof), namelijk ruim een minuut. Aan 
beginkennis en begrippen wordt elk gemiddeld een halve minuut besteed. 
Gemiddeld besteden studenten ruim drie en twintig minuten aan onderdelen die 
onder de aanwezigheid van de evaluatiecyclus vallen. Ze besteden gemiddeld ruim 
elf minuten aan tekstuele instructie in de deelproblemen, ruim negen minuten aan 
het voor het eerst beantwoorden van vragen en bijna drie minuten aan het voor het 
eerst invullen van tabellen.  
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Tabel 6.4 Gemiddelden tijden onderdelen leeromgeving volgens de indeling 
kwaliteit van instructie, gebaseerd op bijlage 2A, 2B, 2C en 2D 

 OTL KS KE KA BE BNLO totaal 

tijd in minuten  m m m m m m 

instructie deelproblemen GV  11.1 6.8   17.9 

vragen deelproblemen GV  9.3  3.3  12.6 

tabellen deelproblemen GV  2.9  0.8  3.7 

inleiding  GX 5.8     5.8 

verplichte beginkennis  GV 2.9   0.1  3.0 

beginkennis via hulpmenu GX 0.5     0.5 

begrippen via hulpmenu GX 0.4     0.4 

terug via hulpmenu GX 1.4     1.4 

preparatie GV   6.2   6.2 

visuele informatie bij vragen GX   0.9   0.9 

visuele informatie voor tabellen GV   3.9   3.9 

visuele informatie tijdens tabellen GX   0.6   0.6 

beperkingen navigatie GX     0.9 0.9 

Totaal  11.0 23.3 18.4 4.2 0.9 57.8 

GV = verplichte leerstof 
GX = extra leerstof 

BE = Beperkingen toetsing in LO 
BNLO= Beperkingen navigatie in LO 

 

Gemiddeld besteden studenten ruim achttien minuten aan het doornemen van 
onderdelen, die vallen onder authentieke omgeving. Studenten besteden bijna 
zeven minuten aan het doornemen van beeldmateriaal bij instructie in de 
deelproblemen. De presentatievorm bij de preparatie van het proefdier bestaat 
voor het grootste deel uit bewegende beelden met gesproken teksten en 
ondertiteling en hieraan besteedt de student gemiddeld ruim zes minuten. 
Studenten besteden aan het doornemen van extra beeldmateriaal bij toetsing in de 
leeromgeving (visuele informatie) gemiddeld ruim vijf minuten, waarvan de meeste 
tijd (bijna vier minuten) wordt besteed aan het doornemen van visuele informatie 
voorafgaand aan het invullen van tabellen. Van de 96 minuten, die studenten 
gemiddeld nodig hebben om het practicum door te nemen, wordt een vijfde deel 
besteed aan het doornemen van beeldmateriaal. 

6.1.5   Extra mogelijkheden in leeromgeving 

In tabel 6.5 wordt aangegeven hoe vaak studenten gebruik hebben gemaakt van 
de extra mogelijkheden in de leeromgeving, waarbij een uitsplitsing is gemaakt 
naar studierichting.  
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Tabel 6.5 Percentage studenten dat gebruik gemaakt heeft van extra 
mogelijkheden in de leeromgeving en percentage fout bij tussentijdse toetsing, 
uitgesplitst naar studierichting, gebaseerd op bijlage 2A, 2B en 2C  

gebruik extra 
mogelijkheden 

bio far 
 gebruik tussentijdse 

toetsing 
bio far 

leerpakket voor het eerst 4% 100%   % fout beginkennisvragen  9.9 8.3 

inleiding gedaan 89% 72%   % fout vragen dlp 1 18.1 23.6 

hulpmenu gebruikt 75% 87%   % fout vragen dlp 2  15.5 16.6 

beginkennis informatie 20% 25%   % fout vragen dlp 3 16.6 15.7 

beginkennis toets 4% 10%   % fout vragen dlp 4 12.6 10.2 

begrippen  17% 24%   % fout tabellen  23.1 25.2 

terug via menu 60% 81%    

visuele informatie vragen 71% 76%   tekstuele uitgebreide 
feedback (n) 

7.2 7.1 

visuele informatie tijdens 
tabel 

80% 90%   visuele uitgebreide 
feedback n 

1.9 2.0 

 

De farmaceuten komen voor het eerst in aanraking met een interactief practicum, 
evenals vier procent van de biologen. Het merendeel van de biologen is al eerder 
in aanraking gekomen met een interactief practicum met vergelijkbare structuur, 
namelijk het practicum Summatie. Het merendeel van de studenten heeft de 
inleiding doorgenomen, de biologen vaker dan de farmaceuten. Het merendeel van 
de studenten heeft gebruik gemaakt van het hulpmenu, waarbij de review 
mogelijkheid (teruggaan bij instructie) het meest gekozen is en het maken van de 
beginkennistoets het minst. De farmaceuten maken vaker gebruik van de 
mogelijkheden van het hulpmenu in vergelijking met de biologen. Het merendeel 
van de studenten maakt gebruik van de mogelijkheid om bij toetsing in de 
leeromgeving opnieuw beeldmateriaal bij vragen en tijdens tabellen (visuele 
informatie) door te nemen, waarbij de farmaceuten vaker van deze mogelijkheden 
gebruik maken.  

6.1.6   Tussentijdse toetsing in leeromgeving 

In tabel 6.5 wordt aangegeven hoe de studenten zijn omgegaan met toetsing in de 
leeromgeving, waarbij een uitsplitsing is gemaakt naar studierichting. De meeste 
fouten worden gemaakt bij het invullen van de tabellen (ruim twintig procent) en de 
minste fouten bij het beantwoorden van de vragen over de beginkennis (rond de 
negen procent). Bij het beantwoorden van vragen in de deelproblemen worden de 
meeste fouten gemaakt in het eerste deelprobleem. Er valt een dalende lijn te 
constateren: in het laatste deelprobleem worden de minste fouten gemaakt, 
waarbij voor de farmaceuten de daling het sterkst is. Ruim negen keer komen 
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studenten in aanraking met uitgebreide feedback, waarvan het meest frequent met 
tekstuele feedback, namelijk zeven keer. 

6.1.7   Beperkingen van de vormgeving in de leeromgeving 

Tabel 6.4 bevat ook de gemiddelde tijdbesteding aan de beperkingen bij toetsing in 
de leeromgeving (BE; tabel 6.4, 6

e
 kolom) en beperkingen bij de navigatie in de 

leeromgeving (BNLO; tabel 6.4, 7
e
 kolom). Er wordt gemiddeld minimale tijd (minder 

dan een minuut) besteed aan beperkingen van de vormgeving bij navigatie in de 
leeromgeving (BNLO). Daaronder vallen tijd besteed aan herhaling na het verlaten 
van het practicum en opnieuw instappen, aan dubbele beginkennis en aan 
ongeldige functietoetsen in het hulpmenu (bijlage 2D).   

De 2
e
 en 3

e
 kolom van tabel 6.6 bevat het percentage van de studenten dat in 

aanraking is gekomen met beperkingen bij navigatie in de leeromgeving, 
uitgesplitst naar studierichting.  

Ruim tien procent (12%) van de biologen stapt uit het practicum om andere 
redenen dan het herschrijven van de essays tegenover ruim twintig  procent (21%) 
van de farmaceuten. Het meest frequent komen de studenten in aanraking met 
ongeldige functietoetsen in het hulpmenu (rond de veertig procent), de 
farmaceuten vaker dan de biologen. Het minst vaak worden de studenten 
geconfronteerd met dubbele beginkennis (rond de zeven procent).  

Tabel 6.6 Percentage studenten dat in aanraking is gekomen met beperkingen in 
de leeromgeving, uitgesplitst naar studierichting, gebaseerd op bijlage 2D 

Beperkingen navigatie bio far
 beperkingen tussentijdse 

toetsing 
bio far

meer dan een sessie overig 12% 21% % fout vragen 1 antwoord-
poging 

9.0 10.5

herhaling bij instappen 16% 12% ten onrechte fout gerekend n .1 .1

dubbele beginkennis 6% 7% overige foute antwoordafh. n .5 .5

ongeldige functietoetsen 
menu 

34% 41% % ongeldig antwoorden 
vragen 

.6 .6

  % ongeldig antwoorden 
tabellen 

3.0 2.7

  suboptimale feedback n 1.3 1.3

    maximale pogingen bereikt  n 0.1 0.1

 

Aan beperkingen bij toetsing in de leeromgeving (BE) besteden studenten ruim vier 
minuten, waarvan de meeste tijd aan herhaling bij het beantwoorden van vragen in 
de deelproblemen, namelijk ruim drie minuten en minimale tijd aan herhaling bij het 
beantwoorden van vragen bij verplichte beginkennis (tabel 6.4, 6

e
 kolom). De 5

e
 en 

6
e
 kolom van tabel 6.6 bevatten de gemiddelde frequentie waarmee studenten in 

aanraking komen met beperkingen bij tussentijdse toetsing in de leeromgeving, 
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uitgesplitst naar studierichting. Bij het beantwoorden van vragen met één 
antwoordgelegenheid wordt rond de tien procent fouten gemaakt. Het percentage 
ongeldige antwoorden is laag: bij het invullen van de tabellen bedraagt het 
percentage rond drie procent en bij de vragen is het bijna één procent. Studenten 
komen heel weinig in aanraking met een foute antwoordafhandeling, suboptimale 
feedback en bereiken heel weinig het maximaal aantal antwoordpogingen. 

 

6.1.8   Verschil in tijdbesteding tussen biologen en farmaceuten 

Tabel 6.7 bevat de tijdbesteding per onderdeel in de leeromgeving uitgesplitst naar 
studierichting. Farmaceuten besteden aan alle onderdelen meer tijd in vergelijking 
met biologen, met uitzondering van het raadplegen van begrippen en het in 
aanraking komen met beperkingen bij navigatie. Farmaceuten en biologen 
verschillen vooral in tijd besteed aan het doornemen van nieuwe tekstuele 
instructie in de deelproblemen. De genoemde verschillen zijn statistisch significant 
(tabel 6.7, laatste kolom). 

Tabel 6.7 Gemiddelde tijden in leeromgeving, totaal en uitgesplitst naar 
studierichting, gebaseerd op bijlage 2A, 2B, 2C en 2D  

 totaal bio far

tijd in minuten m m m Sign? 

tekstuele instructie deelproblemen 11.1 8.9 13.7 Ja 

visuele instructie deelproblemen 6.8 6.7 6.9 Ja 

vragen deelproblemen 12.6 11.3 14.1 Ja 

tabellen deelproblemen 3.7 3.5 4.0 Ja 

inleiding  5.8 5.2 6.5 Ja 

verplichte beginkennis  2.9 2.4 3.6 Ja 

beginkennis via hulpmenu 0.5 0.3 0.8 Ja 

begrippen via hulpmenu 0.4 0.3 0.5  

terug via hulpmenu 1.4 0.8 2.1 Ja 

visuele informatie bij toetsing 5.4 5.0 5.9 Ja 

preparatie 6.2 4.6 8.0 Ja 

beperkingen navigatie 0.9 1.1 0.8  

totaal 57.8 50.0 66.9 Ja 

Sign? : statistisch significant verschil in studierichting op 0.05 niveau 

 

Op het verschil in tijdbesteding tussen biologen en farmaceuten die de inleiding al 
dan niet hebben doorgenomen wordt nu ingegaan. Bijlage 2E bevat de 
gemiddelden van cijfer op het practicum, totale tijd besteed aan het practicum, 
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kenmerken van de toetsomgeving en van tijd besteed in de leeromgeving aan 
verplichte nieuwe en extra leerstof, uitgesplitst naar studierichting en het al dan 
niet doornemen van de inleiding. Tevens worden in de laatste kolom van bijlage 2E 
de statistisch significante gemiddelden vermeld. Tabel 6.8 bevat alleen de 
statistisch significante gemiddelden.  

Tabel 6.8 Statistisch significante verschillen in tijdbesteding (p<0.05) aan 
onderdelen leeromgeving voor al dan niet doornemen inleiding en studierichting, 
gebaseerd op bijlage 2E.  

 geen inleiding wel inleiding 

 bio far totaal bio far totaal

N= 31 68 99 251 173 424 sign 

tijd in minuten m m m m m m inl Inl*stu   

cijfer practicum 7.27 7.54 7.45 7.49 7.65 7.55 ja  

Totale tijd practicum 80.3 118.4 106.4 80.6 113.7 94.1  ja 

tijd schrijven essays 31.6 52.1 45.7 30.4 46.6 37.0 ja  

tijd tekstuele instructie 
deelproblemen 

11.4 16.7 15.0 8.6 12.5 10.2 ja  

tijd vragen deelproblemen  11.2 16.1 14.6 11.3 13.2 12.1 ja ja 

tijd tabellen deelproblemen  3.2 4.1 3.8 3.4 3.6 3.4  ja 

tijd verplichte beginkennis 3.6 5.1 4.7 2.2 2.9 2.5 ja ja 

tijd inleiding .0 .0 .0 5.8 9.0 7.1 ja ja 

tijd raadplegen hulpmenu  1.8 1.7 1.7 1.3 4.1 2.4 ja ja 

tijd begrippen via menu .63 .00 .20 .23 .75 .45  ja 

tijd extra informatie 
beginkennis   

.18 .01 .06 .19 .81 .44 ja ja 

tijd extra toets beginkennis .04 .00 .01 .06 .28 .15 ja Ja 

Sign? : statistisch significant verschil op 0.05 niveau 
inl: significant effect inleiding 
inl * stu: significant effect inleiding * studierichting 

 

Het overslaan van de inleiding levert studenten een tijdwinst op van gemiddeld 
zeven minuten, maar deze winst verdwijnt bij het doornemen van de rest van het 
practicum. Studenten die de inleiding overslaan, halen een lager cijfer op het 
practicum en besteden meer tijd aan het schrijven van essays in vergelijking met 
studenten die de inleiding doornemen. Studenten die de inleiding overslaan 
besteden meer tijd aan het doornemen van tekstuele instructie en beantwoorden 
van vragen bij deelproblemen en ze besteden meer tijd aan de verplichte 
beginkennis in vergelijking met studenten die de inleiding wel doornemen. Verder 
blijkt dat studenten die de inleiding overslaan minder tijd besteden aan het 
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raadplegen van het hulpmenu. Dat geldt met name voor het vrijwillig doornemen 
van beginkennis in de vorm van informatie en toetsing 

Er treden grote verschillen op tussen biologen en farmaceuten. Farmaceuten, die 
de inleiding overslaan besteden meer tijd aan het beantwoorden van vragen en 
invullen van tabellen in vergelijking met biologie studenten. Farmaceuten, die de 
inleiding overslaan besteden meer tijd aan het doornemen van verplichte 
beginkennis in vergelijking met degenen die de inleiding wel doornemen. Verder 
maken farmaceuten, die de inleiding hebben overgeslagen, bij het raadplegen van 
het hulpmenu alleen gebruik van de terug functie. Blijkbaar zijn ze niet op de 
hoogte van de andere mogelijkheden (begrippen en beginkennis) in tegenstelling 
tot biologen die daar in het practicum Summatie met vergelijkbare structuur al 
kennis mee hebben gemaakt. Studenten die de inleiding overslaan, missen de 
instructie over de mogelijkheden van het hulpmenu en vooral farmaceuten doen 
zichzelf door hun keuze tekort, omdat zij in tegenstelling tot de meeste biologen 
geen ervaring hebben met vergelijkbare practica en niet op de hoogte zijn van de 
mogelijkheden van het hulpmenu. 

Ten slotte maken farmaceuten die de inleiding doornemen vaker gebruik van het 
hulpmenu in vergelijking met de andere groepen. Dat geldt voor alle onderdelen 
van het menu, namelijk het raadplegen van begrippen, het doornemen van 
beginkennis in de vorm van informatie of een toets en het teruggaan in het 
practicum.  

6.1.9   Tijdbesteding in toetsomgeving 

Bijlage 2F bevat de gemiddelde  tijd besteed aan het schrijven van het essay per 
deelprobleem en bijlage 2G bevat het gemiddeld aantal lettertekens per essay over 
de totale groep en uitgesplitst naar studierichting. Studenten besteden gemiddeld 7 
minuten aan het schrijven van het eerste essay en gebruiken daarbij bijna 300 
lettertekens. Aan het schrijven van de overige drie essays besteden studenten 10 
tot 11 minuten en ze gebruiken daarbij per essay bijna twee keer zoveel 
lettertekens in vergelijking met het eerste essay. Farmaceuten besteden aan alle 
essays meer tijd en gebruiken daarbij meer lettertekens in vergelijking met 
biologen. De verschillen zijn statistisch significant. 

In bijlage 2H wordt aangegeven hoe vaak studenten in aanraking zijn gekomen 
met beperkingen bij navigatie in toetsomgeving. Twaalf procent van de biologen 
stapt uit om een of meer essays te herschrijven tegenover acht procent van de 
farmaceuten. De farmaceuten komen vaker in aanraking met de maximale ruimte 
van de tekstverwerker, namelijk veertien procent, tegenover drie procent van de 
biologen. Een heel klein percentage (twee tot drie procent) van de studenten 
verlaat de tekstverwerker foutief. 
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6.2   Resultaten regressieanalyses bij beantwoorden 
onderzoeksvragen 

In bijlage 3 worden de resultaten van de stapsgewijze regressieanalyse en de 
resultaten van de commonality analysis gepresenteerd in termen van de additieve, 
unieke en gedeelde bijdrages van domeinen (modellen) van onderzoeksvariabelen 
aan de verklaarde variantie in de afhankelijke variabelen. Bijlage 4 bevat per 
afhankelijke variabele de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten van alle 
onderzoeksvariabelen waarbij de instructiekenmerken van de leeromgeving in de 
regressieanalyse ingebracht zijn volgens de indeling van de component 
gelegenheid tot leren. Bijlage 5 bevat per afhankelijke variabele de 
gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten van de onderzoeksvariabelen die onder 
de component kwaliteit van instructie in de leeromgeving vallen. In het volgende 
wordt besproken hoe bijlagen 3 t/m 5 zijn samengesteld. Eerst wordt ingegaan op 
de resultaten van de stapsgewijze regressieanalyse (6.2.1)  en commonality 
analysis (6.2.2). Ten slotte wordt besproken hoe de tabellen met 
gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten per afhankelijke variabele zijn 
samengesteld (6.2.3). 

6.2.1   Additieve bijdrage verklaarde variantie 

Bijlage 3A bevat een overzicht van de additieve bijdrage (V) van de covariaten, 
kenmerken van de leeromgeving en kenmerken van de toetsomgeving aan de 
verklaarde variantie in de vier afhankelijke variabelen, waarbij de 
instructiekenmerken in de leeromgeving ingedeeld zijn volgens de component 
gelegenheid tot leren. Bij het invoeren van de variabelen in de stapsgewijze 
regressieanalyse is de volgorde gehanteerd zoals beschreven in hoofdstuk 5 (zie 
5.10.2).  

6.2.2   Resultaten commonality analysis 

Bijlage 3B t/m 3I bevatten de uitkomsten van de regressieanalyses volgens de 
methode van uitsplitsen van unieke en gedeelde bijdrage aan de verklaarde 
varianties (commonality analysis). Een overzicht wordt gegeven van de unieke (U) 
en totale gedeelde bijdrage (C) van instructiekenmerken op subcomponentniveau 
en – indien van toepassing – op instructional event niveau aan de verklaarde 
variantie in de relevante afhankelijke variabelen tijd besteed aan nieuwe instructie 
in de deelproblemen, tijd besteed aan het schrijven van essays, cijfer op het 
practicum en cijfer op de afsluitende theorie. Een beschrijving van de  manier 
waarop de opsplitsing in subcomponenten en instructional events heeft plaats 
gevonden is te vinden in paragraaf 5.10.3. Tevens wordt per bijlage en per 
afhankelijke variabele de additieve bijdrage (V) aan de verklaarde variantie 
vermeld van de onderzoeksvariabelen die ter controle het eerst in de commonality 
analysis zijn ingevoerd.  
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6.2.3   Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten 

Bijlage 4 bevat een overzicht van gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (β) 
van de covariaten (studentkenmerken en samenwerken) en kenmerken van het 
practicum, waarbij de instructiekenmerken in de leeromgeving ingedeeld zijn 
volgens de component gelegenheid tot leren als resultaat van de stapsgewijze 
regressieanalyses met de afhankelijke variabelen tijd besteed aan nieuwe 
instructie in de deelproblemen (bijlage 4A), tijd besteed aan het schrijven van 
essays (bijlage 4B), cijfer op het practicum (bijlage 4C) en cijfer op de afsluitende 
theorie (bijlage 4D). Per regressieanalyse bevat de eerste kolom de omschrijving 
van de onderzoeksvariabelen; de tweede kolom bevat de codering op 
subcomponentniveau volgens gelegenheid tot leren; de derde kolom bevat de 
relevante onderzoeksvraag. In de vierde kolom worden de gestandaardiseerde 
regressiecoëfficiënten vermeld van de covariaten studentkenmerken en 
samenwerken (βC). In de vijfde kolom worden de gestandaardiseerde 
regressiecoëfficiënten van de onderzoeksvariabelen gepresenteerd nadat  ook de 
kenmerken van de leeromgeving in de regressieanalyse zijn ingevoerd (βLO). De 
zesde kolom bevat de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten, nadat ook de 
kenmerken van de toetsomgeving zijn ingevoerd (βTO), met uitzondering van de 
regressieanalyse met als afhankelijke variabele tijd besteed aan nieuwe instructie 
in de deelproblemen.  De laatste kolom bevat een verwijzing naar de tabel in 
hoofdstuk 6 waarin de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten van die 
onderzoeksvariabelen zijn opgenomen, die statistisch significant zijn. In de 
leeromgeving wordt het totaal aantal onderzoeksvariabelen per subcomponent 
vermeld. 
Bijlage 5 bevat een overzicht van gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (β) 
van de instructiekenmerken in de leeromgeving volgens de indeling kwaliteit van 
instructie als resultaat van de stapsgewijze regressieanalyse met de afhankelijke 
variabelen tijd besteed aan nieuwe instructie in de deelproblemen (bijlage 5A), tijd 
besteed aan het schrijven van essays (bijlage 5B), cijfer op het practicum (bijlage 
5C) en cijfer op de afsluitende theorie (bijlage 5D). Per regressieanalyse bevat de 
eerste kolom de omschrijving van de onderzoeksvariabelen; de tweede kolom 
bevat de codering op subcomponentniveau volgens de kwaliteit van instructie; de 
derde kolom bevat de relevante onderzoeksvraag. In de vierde kolom worden de 
gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten van de onderzoeksvariabelen 
gepresenteerd nadat de covariaten en de kenmerken van de leeromgeving in de 
regressieanalyse zijn ingevoerd (βLO). De vijfde kolom bevat de 
gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten, nadat ook de kenmerken van de 
toetsomgeving zijn ingevoerd (βTO), met uitzondering van de regressieanalyse met 
als afhankelijke variabele tijd besteed aan nieuwe instructie in de deelproblemen. 
De laatste kolom bevat een verwijzing naar de tabel in hoofdstuk 6 waarin 
gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten van die onderzoeksvariabelen zijn 
opgenomen, die statistisch significant zijn. Per subcomponent wordt het totaal 
aantal onderzoeksvariabelen vermeld. 
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Voor de statistische significantie wordt tweezijdig getoetst op een 
waarschijnlijkheidsniveau van 0.05. Een statistisch significante bijdrage op een 
waarschijnlijkheidsniveau van 0.01 wordt in de bijlagen en tabellen in hoofdstuk 6 
vetgedrukt weergegeven en in de bijlagen gemarkeerd met een *. Een statistisch 
significante bijdrage op een waarschijnlijkheidsniveau van 0.05 wordt in de bijlagen 
aangegeven met een +.  
 

6.3   Additieve bijdrage van covariaten en kenmerken in de leer- 
en toetsomgeving 

Tabel 6.9 is gebaseerd op bijlage 3A en bevat de additieve bijdrage aan de 
verklaarde variantie van covariaten, kenmerken van de leeromgeving en 
kenmerken van de toetsomgeving in de afhankelijke variabelen tijd besteed aan 
nieuwe instructie in de deelproblemen, tijd besteed aan het schrijven van essays, 
cijfer op het practicum en cijfer op de afsluitende theorie. Voor de opbouw van de 
tabel wordt verwezen naar 5.10.2 en 5.10.3. 

Tabel 6.9 Additieve bijdrage aan de verklaarde variantie (R
2
) van de covariaten 

kenmerken in de leeromgeving en toetsomgeving in de  afhankelijke variabelen tijd 
instructie deelproblemen, tijd essays, practicumcijfer en cijfer afsluitende theorie  

afhankelijke variabele 
tijd 
instructie 

tijd 
essays 

cijfer 
practicum 

cijfer 
theorie 

V(covariaten) 19.6 27.9 3.3 37.8 

V(geslacht) 4.1 2.8 1.0 6.8 

V(beginkennisniveau begin 
studie) 

0.3 0.6 0.6 15.7 

V(beginkennisniveau tijdens 
studie) 

14.0 23.8 1.6 15.2 

V(samenwerken) 1.2 0.7 0.1 0.1 

V(courseware) 41.3 31.2 33.7   6.4 

V(leeromgeving) 41.3 23.2 10.8 4.9 

V(toetsomgeving) --- 8.0 22.9 1.5 

V(totaal) 60.9 59.1 37.0 44.2 

V( )= additieve bijdrage aan verklaarde variantie 

 

De covariaten zijn uitgesplitst naar a) geslacht en taalvaardigheid, b) 
beginkennisniveau aan het begin van de studie, c) beginkennisniveau tijdens de 
studie en d) al dan niet samenwerken. 
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Kenmerken van de leeromgeving verklaren verreweg de meeste variantie in de 
afhankelijke variabele tijd besteed aan nieuwe instructie in de deelproblemen 
(41.3%). Kenmerken van het practicum verklaren veel variantie in de afhankelijke 
variabelen cijfer op het practicum (33.7%) en tijd besteed aan het schrijven van 
essays (31.2%). Kenmerken van het practicum verklaren heel weinig variantie in 
cijfer op de afsluitende theorie (6.4%). Kenmerken in de leeromgeving leveren een 
grote bijdrage aan tijd besteed aan het schrijven van essays (23.2%), een redelijk 
grote bijdrage aan cijfer op het practicum (10.8%) en een kleine bijdrage aan cijfer 
op de afsluitende theorie (4.9%). Kenmerken in de toetsomgeving leveren een 
grote bijdrage aan cijfer op het practicum (22.9%), een redelijk grote bijdrage aan 
tijd besteed aan het schrijven van essays (8.0%) en een geringe bijdrage aan cijfer 
op de afsluitende theorie (1.5%).   

Vanwege de mogelijk complexe relatie tussen actieve tijdbesteding, leerresultaat 
en beginkennisniveau wordt hier nagegaan of er een interactie bestaat tussen 
beginkennisniveau aan het begin van de studie en actieve tijdbesteding in de 
leeromgeving en toetsomgeving. De additieve bijdrage van beginkennisniveau bij 
het begin van de studie, geoperationaliseerd als eindexamencijfer op de 
bètavakken aan verklaarde variantie in tijd besteed aan het doornemen van nieuwe 
instructie in de deelproblemen en aan het schrijven van essays is verwaarloosbaar 
(0.3 % resp. 0.6%; tabel 6.9). Er is geen ‘storende’ invloed van beginkennisniveau 
aan het begin van de studie. Tussen actieve tijdbesteding en leerresultaat bestaat 
een lineair verband.   

6.4   Bijdrage van kenmerken in de leeromgeving aan actieve 
tijdbesteding en leerresultaat 

De bespreking van de onderzoeksresultaten gebeurt aan de hand van de 
onderzoeksvragen, waarbij de volgende indeling wordt gehanteerd: bijdrage van 
instructiekenmerken in de leeromgeving volgens de component gelegenheid tot 
leren (onderzoeksvraag I; 6.4.1), volgens de component kwaliteit van instructie 
(onderzoeksvraag II; 6.4.2) en de bijdrage van beperkingen van de vormgeving in 
de leeromgeving (onderzoeksvraag III; 6.4.3) op actieve tijdbesteding en 
leerresultaat.   

6.4.1   Onderzoeksvraag I: instructiekenmerken leeromgeving volgens 
gelegenheid tot leren 

Tabel 6.10 is gebaseerd op bijlage 3A en 3B en bevat de unieke en gedeelde 
bijdrage van onderzoeksvariabelen ingedeeld volgens de component gelegenheid 
tot leren aan de verklaarde variantie in de afhankelijke variabelen tijd besteed aan 
nieuwe instructie in de deelproblemen, tijd besteed aan het schrijven van essays, 
cijfer op het practicum en cijfer op de afsluitende theorie (bijlage 3B). Als laatste is 
de bijdrage van nieuwe instructie in de deelproblemen aan de verklaarde variantie 
vermeld, ontleend aan bijlage 3A. Deze bijdrage kan beschouwd worden als een 
unieke bijdrage omdat het als laatste blok bij kenmerken van de leeromgeving in 
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de stapsgewijze regressie is ingevoerd (zie 5.10.2).Tabel 6.11 is gebaseerd op 
bijlage 4A en bijlage 4B en bevat een overzicht van de gestandaardiseerde 
regressiecoëfficiënten βLO en/of βTO van de onderzoeksvariabelen ingedeeld 
volgens de component gelegenheid tot leren met een statistisch significante 
bijdrage aan één of meer afhankelijke variabelen. Eerst wordt de bijdrage van het 
doornemen van nieuwe instructie in de deelproblemen aan tijdbesteding aan het 
schrijven van essays besproken. Daarna komt de bijdragen van het doornemen 
van verplichte nieuwe leerstof met een ondersteunende functie en de bijdrage van 
het doornemen van extra leerstof aan tijd besteed aan nieuwe instructie in de 
deelproblemen en aan tijd besteed aan het schrijven van essays aan bod. 

Invloed van nieuwe instructie in de deelproblemen op actieve tijdbesteding 

Verwacht wordt dat meer tijdbesteding aan nieuwe instructie in de deelproblemen 
leidt tot meer actieve tijdbesteding in de toetsomgeving. Van de twee 
onderzoeksvariabelen die een operationalisering zijn van nieuwe instructie in de 
deelproblemen levert alleen tijd besteed aan visuele instructie een bijdrage aan 
verklaarde variantie in de afhankelijke variabele tijd besteed aan het schrijven van 
essays (bijlage 4B). Deze additieve bijdrage is echter gering (0.7 %; tabel 6.10), 
maar is in de verwachte richting (tabel 6.11). De verwachting dat meer 
tijdbesteding aan nieuwe instructie in de leeromgeving leidt tot meer tijdbesteding 
aan het schrijven van essays in de toetsomgeving wordt alleen bevestigd voor 
visuele instructie in de deelproblemen. 

Invloed van overige verplichte nieuwe leerstof in de leeromgeving op actieve 
tijdbesteding 

Verwacht wordt dat meer tijdbesteding aan het doornemen van overige verplichte 
nieuwe leerstof in de leeromgeving leidt tot meer tijdbesteding aan nieuwe 
instructie in de deelproblemen en tot meer actieve tijdbesteding in de 
toetsomgeving. Onder overige verplichte nieuwe leerstof in de leeromgeving vallen 
vijf onderzoeksvariabelen (bijlage 4A en 4B). Alle variabelen leveren een bijdrage 
aan verklaarde variantie in de afhankelijke variabele tijd besteed aan nieuwe 
instructie in de deelproblemen. Het gaat om tijd besteed aan verplichte nieuwe 
instructie bij het activeren van beginkennis, tijd besteed aan nieuwe vragen bij het 
activeren van beginkennis, tijd besteed aan het doornemen van de preparatie, tijd 
besteed aan voor het eerst beantwoorden van vragen in de deelproblemen en tijd 
besteed aan voor het eerst invullen van tabellen (bijlage 4A). Deze unieke bijdrage 
is groot en bedraagt bijna dertig procent (28.8%; tabel 6.10). Er geldt dat meer 
tijdbesteding aan de genoemde onderdelen leidt tot meer tijdbesteding aan 
instructie in de deelproblemen (tabel 6.11). 

De volgende variabelen leveren een bijdrage aan verklaarde variantie in tijd 
besteed aan het schrijven van essays in de toetsomgeving: tijd besteed aan 
verplichte nieuwe instructie bij het activeren van beginkennis, tijd besteed aan het 
doornemen van de preparatie en tijd besteed aan het voor het eerst beantwoorden 
van vragen (bijlage 4B).  
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Tabel 6.10 Unieke, gedeelde en additieve bijdrage aan de verklaarde variantie (R
2
) 

van instructiekenmerken van de leeromgeving volgens de indeling gelegenheid tot 
leren in de  afhankelijke variabelen tijd besteed aan instructie in de deelproblemen, 
tijd essays, practicumcijfer en cijfer afsluitende theorie, gebaseerd op bijlage 3A en 
bijlage 3B.  

afhankelijke variabele 
tijd 
instructie 

tijd 
essays 

cijfer 
practicum 

cijfer 
theorie 

V(gelegenheid tot leren) 37.3 20.1 7.9 2.1 

U(kwaliteit toetsing 
leeromgeving)  

1.4 2.0 2.0 0.9 

U(tijd extra leerstof) 1.1 2.9 3.6 0.7 

U(tijd overige verplichte nieuwe 
leerstof)  

28.8 8.2 0.5 0.1 

C (gelegenheid tot leren) 6.0 6.3 1.3 0.2 

U(tijd instructie deelproblemen)  - 0.7 0.5 0.2 

     

U( ) = unieke bijdrage aan verklaarde variantie 
C( ) = gedeelde bijdrage aan verklaarde variantie 
V( )= additieve bijdrage aan verklaarde variantie 

 

Deze unieke bijdrage is redelijk groot en bedraagt ruim acht procent (8.2%; tabel 
6.10). Er geldt dat meer tijd besteed aan de genoemde onderdelen leidt tot meer 
tijdbesteding aan het schrijven van essays (tabel 6.11). Gebleken is dat de 
genoemde onderdelen ook positief samenhangen met tijd besteed aan nieuwe 
instructie in de deelproblemen.  

De verwachting dat het doornemen van verplichte nieuwe leerstof in de 
leeromgeving met een ondersteunende functie bij instructie leidt tot meer 
tijdbesteding aan actieve tijdbesteding in de toetsomgeving wordt voor alle 
onderzoeksvariabelen bevestigd met uitzondering van tijd besteed aan het 
beantwoorden van vragen over verplichte beginkennis en het invullen van tabellen 
in de leeromgeving.  

De verwachtingen ten aanzien van de invloed van overige verplichte nieuwe 
leerstof op actieve tijdbesteding gelden onder de voorwaarde dat de tussentijdse 
toetsing van goede kwaliteit is. Dat houdt in dat de kwaliteit van tussentijds toetsen 
geen belemmering mag opleveren bij actieve tijdbesteding. Onder kwaliteit van 
tussentijds toetsen vallen acht onderzoeksvariabelen (bijlage 4A en 4B). Geen 
enkele onderzoeksvariabele levert een bijdrage aan verklaarde variantie in de 
afhankelijke variabele tijd besteed aan nieuwe instructie in de deelproblemen 
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(bijlage 4A). De unieke bijdrage is gering, namelijk ruim een procent (1.4%, tabel 
6.10). 

Alleen het foutenpercentage bij het invullen van tabellen levert een bijdrage aan 
verklaarde variantie in de afhankelijke variabele tijd besteed aan het schrijven van 
essays (bijlage 4B). Deze unieke bijdrage is echter gering en bedraagt twee 
procent (2.0%, tabel 6.10). Aan de voorwaarde dat de tussentijdse toetsing van 
goede kwaliteit is wordt dus voldaan. Bij de bespreking van onderzoeksvraag II 
wordt nader ingegaan op de bijdrage van onderzoeksvariabelen die onder kwaliteit 
van tussentijdse toetsing vallen. 

Tabel 6.11 Statistisch significante gestandaardiseerde regressiecoёfficiёnten van 
onderzoeksvariabelen in de leeromgeving volgens de indeling gelegenheid tot 
leren bij regressieanalyses met afhankelijke variabelen tijd instructie in de 
deelproblemen en  tijd schrijven essays gebaseerd op bijlage 4A en 4B  

Instructiekenmerken LO volgens gelegenheid tot 
leren 

type β tijd 
instructie 

tijd 
essays 

tijd visuele instructie deelproblemen  GV 
βLO 
βTO 

----- 
----- 

0.09 
0.09 

tijd verplichte nieuwe instructie beginkennis GV 
βLO 
βTO  

0.39  
----- 

0.12 
0.09 

tijd verplichte nieuwe vragen beginkennis GV 
βLO 
βTO 

0.07 
----- 

x 
x 

tijd preparatie GV 
βLO 
βTO 

0.20 
----- 

0.16 
0.18 

tijd vragen deelproblemen 1
e 
keer GV 

βLO 
βTO 

0.21 
----- 

0.11 
 

0.08 

tijd invullen tabellen 1
e
 keer GV 

βLO 
βTO 

0.11 
----- 

x 
x 

% fout invullen tabellen  GE 
βLO 
βTO 

x 
----- 

-0.12  
-0.11 

tijd visuele informatie voor tabel GX 
βLO 
βTO 

0.09 
----- 

0.12  
0.11 

Vet:  statistisch significant op 1% niveau 

----  geen regressieanalyse 

x  regressiecoёfficiёnt niet statistisch significant 

GV = verplichte leerstof / docentgestuurd 

GX = extra leerstof / studentgestuurd 

GE = kwaliteit van toetsing  
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Onderzoeksresultaten 

Invloed van extra leerstof in de leeromgeving op actieve tijdbesteding 

Verwacht wordt dat meer tijdbesteding aan extra leerstof in de leeromgeving leidt 
tot meer tijdbesteding aan nieuwe instructie in de deelproblemen en tot meer 
actieve tijdbesteding in de toetsomgeving. 

Onder extra leerstof in de leeromgeving vallen acht onderzoeksvariabelen (bijlage 
4A en bijlage 4B). Alleen tijd besteed aan het doornemen van visuele informatie 
voorafgaand aan het invullen van tabellen levert een bijdrage aan verklaarde 
variantie in de afhankelijke variabele tijd besteed aan nieuwe instructie in de 
deelproblemen (bijlage 4A). Deze unieke bijdrage is echter gering en bedraagt 
ruim één procent (1.1%; tabel 6.10). Er geldt dat meer tijdbesteding aan het 
genoemde onderdeel leidt tot meer tijdbesteding aan nieuwe instructie in de 
deelproblemen (tabel 6.11). 

Ook bij de regressieanalyse met tijd besteed aan het schrijven van essays als 
afhankelijke variabele levert alleen tijd besteed aan het doornemen van visuele 
informatie voorafgaand aan het invullen van tabellen een bijdrage aan de 
verklaarde variantie (bijlage 4B). Deze unieke bijdrage is gering en bedraagt bijna 
drie procent (2.9 %; tabel 6.10). Er geldt dat meer tijdbesteding aan het genoemde 
onderdeel leidt tot meer tijd besteed aan het schrijven van essays (tabel 6.11).  

De verwachting dat het doornemen van extra leerstof in de leeromgeving leidt tot 
meer actieve tijdbesteding in de leeromgeving en toetsomgeving wordt alleen voor 
tijd besteed aan het doornemen van visuele informatie voorafgaand aan tabellen 
bevestigd. 

6.4.2   Onderzoeksvraag II: instructiekenmerken leeromgeving volgens 
kwaliteit van instructie 

Tabel 6.12 is gebaseerd op bijlage 3C t/m 3E en bevat de unieke en gedeelde 
bijdrage van de kenmerken van de leeromgeving ingedeeld volgens de component 
kwaliteit van instructie aan de verklaarde variantie in de afhankelijke variabelen 
cijfer op het practicum en cijfer op de afsluitende theorie. Bij structurering is 
onderscheid gemaakt naar instructiekenmerken met een versnellende of 
verdiepende functie bij het leren door bij instructiekenmerken met een versnellende 
functie de unieke bijdrage aan verklaarde variantie van instructiekenmerken die tot 
doel hebben zich te oriënteren en de beginkennis te activeren samen te nemen.  

Tabel 6.13 is gebaseerd op bijlage 3C t/m 3E en bevat de unieke en gedeelde 
bijdrage van de kenmerken van de leeromgeving ingedeeld volgens de component 
kwaliteit van instructie aan de verklaarde variantie in de afhankelijke variabelen tijd 
besteed aan nieuwe instructie in de deelproblemen en tijd besteed aan het 
schrijven van essays.  
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Tabel 6.12 Unieke, gedeelde en additieve bijdrage aan de verklaarde variantie (R
2
) 

van instructiekenmerken in de leeromgeving volgens de indeling kwaliteit van 
instructie in de  afhankelijke variabelen practicumcijfer en cijfer afsluitende theorie, 
gebaseerd op bijlage 3C t/m 3E  

afhankelijke variabele cijfer  practicum cijfer theorie 

V(kwaliteit van instructie) 7.9 2.1 

U(structurering, KS) 2.2 0.6 

U(structurering versnellende functie) 1.5 0.5 

U(structurering verdiepende functie) 0.7 0.1 

U(evaluatiecyclus KE) 2.6 1.0 

U(authentieke omgeving, KA) 1.1 0.3 

C(kwaliteit van instructie) 2.0 0.2 

U( ) = unieke bijdrage aan verklaarde variantie 
C ( )= gedeelde bijdrage aan verklaarde variantie 
V( ) = additieve variantie  

 

Tabel 6.13 Unieke, gedeelde en additieve bijdrage aan de verklaarde variantie (R
2
) 

van instructiekenmerken in de leeromgeving volgens de indeling kwaliteit van 
instructie in de  afhankelijke variabelen tijd instructie in deelproblemen en tijd 
essays, gebaseerd op bijlage 3C t/m 3E.  

afhankelijke variabele tijd instructie tijd essays 

V(kwaliteit van instructie) 37.3 20.1 

U(structurering versnellende functie) 11.5   0.9 

U(instructiekenmerken met verdiepende 
functie) 

  8.4 
  7.0 

U(structurering verdiepende functie) 0.3 0.4 

U(evaluatiecyclus, KE) 5.5 2.8 

U(authentieke omgeving, KA) 2.6 3.8 

C(kwaliteit van instructie) 17.4 12.2 

U( ) = unieke bijdrage aan verklaarde variantie 
C ( )= gedeelde bijdrage aan verklaarde variantie 
V( ) = additieve variantie  
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Onderzoeksresultaten 

Onderscheid is gemaakt naar instructiekenmerken met een versnellende of 
verdiepende functie bij het leren. Onder instructiekenmerken met een verdiepende 
functie bij het leren vallen mogelijkheden voor het verkrijgen van begrip, de 
aanwezigheid van de evaluatiecyclus en het creëren van een authentieke 
omgeving. 

Tabel 6.14 bevat een overzicht van de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten 
βLO en/of βTO van de onderzoeksvariabelen ingedeeld volgens de component 
kwaliteit van instructie met een statistisch significante bijdrage aan één of meer 
afhankelijke variabelen, gebaseerd op bijlage 5A t/m 5D.  

Eerst wordt ingegaan op de totaal verklaarde variantie van instructiekenmerken 
van de component kwaliteit van instructie in de vier afhankelijke variabelen. Verder 
wordt de gedeelde bijdrage van instructiekenmerken in de leeromgeving, ingedeeld 
volgens de component kwaliteit van instructie aan de verklaarde variantie in tijd 
besteed aan nieuwe instructie in de deelproblemen en tijd besteed aan het 
schrijven van essays vergeleken met de gedeelde bijdrage van 
instructiekenmerken in de leeromgeving, ingedeeld volgens de component 
gelegenheid tot leren. Deze vergelijking geeft aan hoe uniek de beide indelingen 
zijn. Daarna worden de onderzoeksresultaten ten aanzien van de invloed van de 
instructiekenmerken van de component kwaliteit van instructie op leerresultaat 
besproken volgens de subcomponenten structurering, de aanwezigheid van de 
evaluatiecyclus en het creëren  van een authentieke omgeving. Ten slotte komen 
de onderzoeksresultaten ten aanzien van de invloed van instructiekenmerken met 
een verdiepende of versnellende functie bij het leren op actieve tijdbesteding aan 
bod. 

De instructiekenmerken die onder de component kwaliteit van instructie vallen 
verklaren de meeste variantie in tijd besteed aan nieuwe instructie in de 
deelproblemen (37.3%; tabel 6.13), daarna in tijd besteed aan het schrijven van 
essays (20.1%; tabel 6.13). De verklaarde variantie van de component kwaliteit 
van instructie in het cijfer van het practicum bedraagt bijna acht procent (7.9%; 
tabel 6.12). De verklaarde variantie van de component in het cijfer op de 
afsluitende theorie is gering (2.1%; tabel 6.12).  

Bij de regressieanalyse met tijd besteed aan nieuwe instructie in de deelproblemen 
als afhankelijke variabele bedraagt de gedeelde bijdrage van instructiekenmerken 
die onder de component kwaliteit van instructie vallen aan de verklaarde variantie 
ruim zeventien procent (17.4%; tabel 6.13).  

Bij de regressieanalyse met tijd besteed aan nieuwe instructie in de deelproblemen 
als afhankelijke variabele bedraagt de gedeelde bijdrage van instructiekenmerken 
die onder de component gelegenheid tot leren vallen aan de verklaarde variantie 
zes procent (6.0%; tabel 6.10).  
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Tabel 6.14 Statistisch significante gestandaardiseerde regressiecoёfficiёnten van 
onderzoeksvariabelen in de leeromgeving volgens de indeling kwaliteit van 
instructie bij analyses met afhankelijke variabelen tijd instructie deelproblemen, tijd 
schrijven essays, practicumcijfer en cijfer afsluitende theorie (zie bijlage 5A t/m 5D) 

instructiekenmerken LO 
volgens kwaliteit van instructie  

type 
β 

tijd 
instructie 

tijd essays 
cijfer 
practicum 

cijfer 
theorie 

tijd inleiding KS-  
βLO 

βTO 

x 
---- 

 x 
x 

 
0.11 
0.10 

 x 
x 

tijd nieuwe verplichte 
instructie beginkennis  

KS- 
βLO 

βTO 

0.39  
----- 

1
) 

 
0.12 
0.09 

1
)
 

 
x 
x 

 
x 
x 

tijd nieuwe vragen 
verplichte beginkennis  

KS- 
βLO 

βTO 

0.07 
---- 

1
) 

 
x 
x 

 
x 
x 

 x 
x 

% fout vragen 
deelprobleem 3 

KE+  
βLO 

βTO 

x 
---- 

 x 
x 

 
x 

0.12 
 
1
) 

x 
x 

% fout invullen tabellen  KE+ 
βLO 

βTO 
x 
---- 

 -0.12  
-0.11 

 
x 
x 

 
x 
x 

tijd vragen 
deelproblemen 1

e 
keer 

KE+ 
βLO 

βTO 
0.21 
----- 

 0.11 
0.08 

 
x 
x 

 
x 
x 

tijd invullen tabellen 1
e
 

keer 
KE+ 

βLO 

βTO 
0.11 
----- 

 x 
x 

 
x 
x 

 
x 
x 

extra tekstuele 
feedback (n) 

KE+ 
βLO 

βTO 
x 
---- 

 x 
x 

 
x 

-0.20
 

 

1
) 

x 
x 

tijd visuele instructie 
deelproblemen  

KA+  
βLO 

βTO 
----- 
----- 

 0.09 
0.09 

 
x 
x 

 
x 
x 

tijd preparatie KA+  
βLO 

βTO 
0.20 
----- 

 0.16 
0.18 

 
x 
x 

 
x 
x 

tijd visuele informatie 
voor tabel 

KA+  
βLO 

βTO 
0.09 
----- 

 0.12  
0.11 

 
x 
x 

 
x 
x 

Vet: statistisch significant op 1% niveau 
----  geen regressieanalyse 
x  regressiecoёfficiёnt niet statistisch significant 

1) richting bijdrage tegengesteld aan verwachting 
onderzoeksvraag II 

KS- : Structurering versnellende functie bij 
actieve tijdbesteding 
KE+: Evaluatiecyclus verdiepende functie bij 
actieve tijdbesteding 
KA+: Authentieke omgeving verdiepende 
functie bij actieve tijdbesteding 
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Onderzoeksresultaten 

Bij de regressieanalyse met tijd besteed aan het schrijven van essays als 
afhankelijke variabele bedraagt de gedeelde bijdrage van instructiekenmerken die 
onder de component kwaliteit van instructie vallen aan de verklaarde variantie ruim 
twaalf procent (12.2%; tabel 6.13).  

Bij de regressieanalyse met tijd besteed aan het schrijven van essays als 
afhankelijke variabele bedraagt de gedeelde bijdrage van instructiekenmerken die 
onder de component gelegenheid tot leren vallen aan de verklaarde variantie ruim 
zes procent (6.3%; tabel 6.10). De gedeelde bijdrage aan verklaarde variantie in 
beide afhankelijke variabelen is voor de instructiekenmerken ingedeeld volgens de 
component kwaliteit van instructie het grootst. 

Invloed van structurering volgens kwaliteit van instructie op leerresultaat 

Verwacht wordt dat meer tijdbesteding aan instructiekenmerken in de 
leeromgeving die vallen onder structurering leidt tot een beter leerresultaat op 
korte en op lange termijn.  

Onder instructiekenmerken volgens structurering in de leeromgeving vallen zeven 
onderzoeksvariabelen (bijlage 5C en 5D). Alleen tijd besteed aan het doornemen 
van de inleiding levert een bijdrage aan verklaarde variantie in de afhankelijke 
variabele cijfer op het practicum (bijlage 5C). Deze  unieke bijdrage bedraagt ruim 
twee procent (2.2%; tabel 6.12 ). Studenten, die tijd besteden aan het doornemen 
van de inleiding halen een hoger cijfer op het practicum (tabel 6.14). Geen enkele 
van de onderzoeksvariabelen die onder structurering in de leeromgeving vallen 
levert een bijdrage aan verklaarde variantie in de afhankelijke variabele cijfer op de 
afsluitende toets (bijlage 5D). Deze unieke bijdrage is verwaarloosbaar (0.6 %; 
tabel 6.12).  

De verwachting dat instructiekenmerken die onder structurering vallen, een 
positieve invloed hebben op cijfer op het practicum wordt alleen voor tijd besteed 
aan de inleiding bevestigd. De verwachting van de positieve invloed van 
instructiekenmerken die onder structurering vallen op cijfer op de afsluitende 
theorie wordt voor geen van de onderzoeksvariabelen bevestigd. 

Invloed van de evaluatiecyclus volgens kwaliteit van instructie op leerresultaat 

Verwacht wordt  dat het vaker in aanraking komen met instructiekenmerken in de 
leeromgeving die onder de aanwezigheid van de evaluatiecyclus vallen leidt tot 
een leerresultaat op korte en op lange termijn.  

Onder instructiekenmerken volgens de aanwezigheid van de evaluatiecyclus vallen 
tien onderzoeksvariabelen (bijlage 5C en 5D). De volgende onderzoeksvariabelen 
leveren een bijdrage aan de verklaarde variantie in de afhankelijke variabele cijfer 
op het practicum: het percentage fout bij het beantwoorden van vragen in het 
derde deelprobleem en het in aanraking komen met uitgebreide tekstuele feedback 
(bijlage 5C). Deze unieke bijdrage bedraagt ruim twee procent (2.6%; tabel 6.12). 
Studenten, die meer fouten maken bij het beantwoorden van vragen in het derde 
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deelprobleem, halen een hoger cijfer op het practicum. Studenten, die minder vaak 
in aanraking komen met  uitgebreide tekstuele feedback, halen een hoger cijfer op 
het practicum. De richting van de genoemde bijdragen is tegengesteld aan de 
verwachting die geformuleerd is ten aanzien van de invloed van 
instructiekenmerken die onder de evaluatiecyclus vallen op leerresultaat (tabel 
6.14).  

Geen enkele van de onderzoeksvariabelen die onder de aanwezigheid van de 
evaluatiecyclus vallen levert een bijdrage aan de verklaarde variantie in de 
afhankelijke variabele cijfer op de afsluitende theorie.  De unieke bijdrage is 
verwaarloosbaar (1.0 %; tabel 6.12).  

De verwachting dat het vaker in aanraking komen met instructiekenmerken die 
onder de aanwezigheid van de evaluatiecyclus vallen leidt tot een beter 
leerresultaat op korte en lange termijn wordt voor geen van de 
onderzoeksvariabelen bevestigd.  

Invloed creëren van een authentieke omgeving op leerresultaat 

Verwacht wordt dat het vaker in aanraking komen met instructiekenmerken in de 
leeromgeving die onder het creëren van een authentieke omgeving vallen leidt tot 
een beter leerresultaat op korte en lange termijn.  

Onder instructiekenmerken volgens het creëren van een authentieke omgeving 
vallen zes onderzoeksvariabelen (bijlage 5C en 5D). Geen enkele van de 
onderzoeksvariabelen die onder het creëren  van een authentieke omgeving vallen 
levert een bijdrage aan verklaarde variantie in de afhankelijke variabele cijfer op 
het practicum (bijlage 5C). Deze unieke bijdrage is verwaarloosbaar (1.1%; tabel 
6.12).  

Geen enkele van de onderzoeksvariabelen die onder het creëren  van een 
authentieke omgeving in de leeromgeving vallen levert een bijdrage aan verklaarde 
variantie in de afhankelijke variabele cijfer op de afsluitende toets (bijlage 5D). 
Deze unieke bijdrage is verwaarloosbaar (0.3 %; tabel 6.12).  

De verwachting dat het vaker in aanraking komen met instructiekenmerken die 
onder het creëren van een authentieke omgeving vallen leidt tot een beter direct en 
indirect leerresultaat wordt voor geen van onderzoeksvariabelen bevestigd. 

Invloed instructiekenmerken leeromgeving met verdiepende functie op actieve 
tijdbesteding 

Er wordt verwacht dat het vaker in aanraking komen met instructiekenmerken in de 
leeromgeving met een verdiepende functie bij het leerproces leidt tot meer 
tijdbesteding aan nieuwe instructie in de deelproblemen en aan het schrijven van 
essays. 

In de regressieanalyse met tijd besteed aan nieuwe instructie in de deelproblemen 
als afhankelijke variabele zijn zestien onderzoeksvariabelen betrokken die vallen 
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Onderzoeksresultaten 

onder instructiekenmerken in de leeromgeving met een verdiepende functie bij het 
leerproces. De volgende onderzoeksvariabelen leveren een bijdrage aan de 
verklaarde variantie in de afhankelijke variabele tijd besteed aan nieuwe instructie 
in de deelproblemen: tijd besteed aan het voor het eerst beantwoorden van vragen 
in de deelproblemen, tijd besteed aan het voor het eerst invullen van tabellen, tijd 
besteed aan het doornemen van de preparatie en tijd besteed aan het doornemen 
van visuele informatie voorafgaand aan het invullen van tabellen (bijlage 5A). De 
unieke bijdrage bedraagt ruim acht procent (8.4 %; tabel 6.13). 
Instructiekenmerken die onder de aanwezigheid van de evaluatiecyclus vallen 
leveren de grootste bijdrage (5.5%, tabel 6.13), gevolgd door  instructiekenmerken 
die onder  het creëren  van een authentieke omgeving vallen (2.6%, tabel 6.13). 
Hoe meer tijd besteed wordt aan het genoemde onderdeel des te meer tijd wordt 
besteed aan nieuwe instructie in de deelproblemen (tabel 6.14).  

In de regressieanalyse met tijd besteed aan het schrijven van essays als 
afhankelijke variabele zijn achttien onderzoeksvariabelen betrokken die vallen 
onder instructiekenmerken in de leeromgeving met een verdiepende functie bij het 
leerproces. De volgende onderzoeksvariabelen leveren een bijdrage aan de 
verklaarde variantie in de afhankelijke variabele tijd besteed aan het schrijven van 
essays: het foutenpercentage bij het invullen van tabellen, tijd besteed aan het 
voor het eerst beantwoorden van vragen bij deelproblemen, tijd besteed aan 
visuele instructie bij deelproblemen, tijd besteed aan de preparatie en tijd besteed 
aan het doornemen van visuele informatie voorafgaand aan het invullen van een 
tabel (bijlage 5C). De unieke bijdrage bedraagt zeven procent (7.0%; tabel 6.13). 
Instructiekenmerken die onder het creëren  van een authentieke omgeving vallen 
leveren de grootste bijdrage (3.8%, tabel 6.13), gevolgd door  instructiekenmerken 
die onder de aanwezigheid evaluatiecyclus vallen (2.8%, tabel 6.13). Bij de tijden 
geldt dat hoe meer tijd besteed wordt aan het onderdeel des te meer tijd wordt 
besteed aan het schrijven van essays. Verder blijkt dat studenten die meer fouten 
maken bij het invullen tabellen minder tijd besteden aan het schrijven van essays 
(tabel 6.14).  

De verwachting dat het vaker in aanraking komen met instructiekenmerken, die 
een verdiepende functie hebben bij het leren leidt tot meer tijdbesteding aan 
nieuwe instructie in de deelproblemen wordt bevestigd voor tijd besteed aan het 
voor het eerst beantwoorden van vragen en invullen van tabellen, het doornemen 
van de preparatie en het doornemen van visuele informatie voorafgaand aan de 
tabellen.  

De verwachting dat het vaker in aanraking komen met instructiekenmerken in de 
leeromgeving met een verdiepende functie bij het leren leidt tot meer tijdbesteding 
aan het schrijven van essays wordt bevestigd voor het foutenpercentage bij het 
invullen van tabellen, tijd besteed aan het voor het eerst beantwoorden van vragen 
bij deelproblemen, tijd besteed aan visuele instructie bij deelproblemen, tijd 
besteed aan de preparatie en tijd besteed aan het doornemen van visuele 
informatie voorafgaand aan het invullen van een tabel. Voor zowel tijd besteed aan 
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nieuwe instructie in de deelproblemen als tijd besteed aan het schrijven van 
essays wordt de bovengenoemde verwachting niet bevestigd voor het doornemen 
van begrippen en voor het opnieuw doornemen van leerstof in de leeromgeving.  

Invloed instructiekenmerken leeromgeving met versnellende functie op actieve 
tijdbesteding 

Verwacht wordt dat meer tijdbesteding aan instructiekenmerken in de 
leeromgeving met een versnellende functie bij het leerproces leidt tot minder 
tijdbesteding aan nieuwe instructie in de deelproblemen en tot minder tijdbesteding 
aan het schrijven van essays. 

Onder instructiekenmerken in de leeromgeving met een versnellende functie bij het 
leerproces vallen vijf onderzoeksvariabelen (bijlage 5A en 5B). Alleen tijd besteed 
aan instructie bij verplichte beginkennis levert een bijdrage aan de verklaarde 
variantie in de afhankelijke variabele tijd besteed aan nieuwe instructie in de 
deelproblemen (bijlage 5A). De unieke bijdrage bedraagt ruim elf procent (11.5 %; 
tabel 6.13). Verwacht werd dat meer tijdbesteding aan het doornemen van 
instructie bij verplichte beginkennis zou leiden tot minder tijdbesteding aan nieuwe 
instructie in deelproblemen. De richting van de bijdrage is echter tegengesteld aan 
de geformuleerde verwachting (tabel 6.14).  

Ook bij de regressieanalyse met als afhankelijke variabele tijd besteed aan het 
schrijven van essays levert tijd besteed aan instructie bij verplichte beginkennis 
een bijdrage aan de verklaarde variantie. Deze unieke bijdrage bedraagt bijna één 
procent (0.9 %; tabel 6.13). Verwacht werd dat meer tijdbesteding aan het 
doornemen van instructie bij verplichte beginkennis zou leiden tot minder 
tijdbesteding aan het schrijven van essays. De richting van de bijdrage is echter 
tegengesteld aan de geformuleerde verwachting (tabel 6.14).  

De geformuleerde verwachting dat het doornemen van oriëntatiemogelijkheden en 
mogelijkheden om aan te sluiten bij benodigde beginkennis als operationalisering 
van instructiekenmerken met een versnellende functie bij het leren tot minder 
tijdbesteding aan nieuwe instructie in de deelproblemen en aan het schrijven van 
essays leiden, wordt niet bevestigd.  

6.4.3   Onderzoeksvraag III: beperkingen vormgeving leeromgeving 

Tabel 6.15 is gebaseerd op bijlage 3F en 3G en bevat de additieve bijdrage van 
onderzoeksvariabelen ingedeeld volgens de component gelegenheid tot leren 
(bijlage 3F) en de unieke en gedeelde bijdrage van beperkingen bij navigatie 
(bijlage 3F) en beperkingen bij tussentijdse toetsing (bijlage 3G) in de 
leeromgeving aan de verklaarde variantie in de afhankelijke variabelen tijd besteed 
aan nieuwe instructie in de deelproblemen, tijd besteed aan het schrijven van 
essays, cijfer op het practicum en cijfer op de afsluitende theorie. Tabel 6.16 bevat 
een overzicht van de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten βLO en/of βTO van 
de onderzoeksvariabelen die onder beperkingen van de vormgeving in de 
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leeromgeving vallen met een statistisch significante bijdrage aan één of meer 
afhankelijke variabelen, gebaseerd op bijlage 4A t/m 4D.  

Voor het beantwoorden van onderzoeksvraag III wordt eerst ingegaan op de totaal 
verklaarde variantie van beperkingen van de vormgeving in de leeromgeving in de 
vier afhankelijke variabelen. Daarna worden de onderzoeksresultaten ten aanzien 
van de invloed van de beperkingen bij navigatie in de leeromgeving op de vier 
afhankelijke variabelen besproken. Ten slotte komen de onderzoeksresultaten ten 
aanzien van de invloed van de beperkingen bij tussentijdse toetsing in de 
leeromgeving op de vier afhankelijke variabelen aan bod volgens de indeling 
toetsafname, beoordeling en geven van feedback. De beperkingen van de 
vormgeving in de leeromgeving verklaren heel weinig additieve variantie in de vier 
afhankelijke variabelen, variërend tussen ruim één procent voor tijd besteed aan 
het schrijven van essays (1.5%; tabel 6.15) en bijna drie procent voor cijfer op het 
practicum (2.7%; tabel 6.15). 

Tabel 6.15 Unieke, gedeelde en additieve bijdrage aan de verklaarde variantie (R
2
) 

van beperkingen van de vormgeving in de leeromgeving in de  afhankelijke 
variabelen tijd instructie in de deelproblemen, tijd essays, practicumcijfer en cijfer 
afsluitende theorie, gebaseerd op bijlage 3F en 3G  

afhankelijke variabele 
tijd 
instructie 

tijd essays 
cijfer 
practicum 

cijfer 
theorie 

V (gelegenheid tot leren) 39.1 21.7   8.1 2.9 

V(beperkingen vormgeving 
leeromgeving) 

  2.2   1.5   2.7 2.0 

U(beperkingen navigatie LO) 0.9 0.4  0.4 0.1 

U(beperkingen bij afname 
toetsing LO) 

 0.1 0.7 0.6 0.8 

U(beperkingen bij beoordeling 
toetsing LO) 

 0.6 0.4 1.0 1.1 

U(beperkingen bij feedback 
toetsing LO) 

 0.4 0 0.8 0 

C (beperkingen vormgeving 
leeromgeving) 

0.2    0 -0.1    0 

V(leeromgeving) 41.3 23.2 10.8 4.9 

U( ) = unieke bijdrage aan verklaarde variantie 
C( ) = gedeelde bijdrage aan verklaarde variantie 
V( )= additieve bijdrage aan verklaarde variantie 
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Belemmerende werking beperkingen bij navigatie in de leeromgeving 

Nagegaan wordt of het in aanraking komen met beperkingen bij navigatie in de 
leeromgeving een belemmerende werking heeft op de vier afhankelijke variabelen 
en leidt tot een slechter leerresultaat, tot minder tijdbesteding aan nieuwe instructie 
in de deelproblemen en tot minder tijdbesteding aan het schrijven van essays.  

Onder beperkingen bij navigatie in de leeromgeving vallen vier 
onderzoeksvariabelen (bijlage 4A t/m 4D). Geen enkele onderzoeksvariabele levert 
een bijdrage aan verklaarde variantie in de afhankelijke variabelen cijfer op het 
practicum (bijlage 4C) en cijfer op de afsluitende theorie (bijlage 4D). Het aantal 
benodigde sessies levert een bijdrage aan verklaarde variantie in de afhankelijke 
variabele nieuwe instructie in de deelproblemen (bijlage 4A). Tijd besteed aan 
dubbele beginkennis levert een bijdrage aan verklaarde variantie in de afhankelijke 
variabele tijd besteed aan het schrijven van essays. De unieke bijdrage is gering 
en varieert tussen nul procent voor cijfer op de afsluitende theorie (0.1 %, tabel 
6.15) tot bijna één procent voor tijd besteed aan nieuwe instructie in de 
deelproblemen (0.9 %; tabel 6.15). Hoe meer sessies een student nodig heeft, des 
te meer tijd besteedt hij of zij aan het doornemen van nieuwe instructie in de 
deelproblemen. Hoe meer tijd wordt besteed aan dubbele beginkennis des te meer 
tijd wordt besteed aan het schrijven van essays. Het zijn echter zwakke verbanden 
(tabel 6.16).  De verwachting dat beperkingen bij navigatie in de leeromgeving een 
belemmerende werking hebben op leerresultaat en op tijdbesteding aan nieuwe 
instructie in de deelproblemen en aan het schrijven van essays wordt voor geen 
van de onderzoeksvariabelen bevestigd.  

Belemmerende werking beperkingen bij afname tijdens tussentijdse toetsing 

Nagegaan wordt of het in aanraking komen met beperkingen bij afname van 
tussentijdse toetsing in de leeromgeving een belemmerende werking heeft op de 
vier afhankelijke variabelen en leidt tot een slechter leerresultaat, tot minder 
tijdbesteding aan instructie in de deelproblemen en tot minder tijdbesteding aan het 
schrijven van essays.  

Onder beperkingen bij afname van tussentijdse toetsing in de leeromgeving vallen 
vier onderzoeksvariabelen (bijlage 4A t/m 4D). Geen enkele onderzoeksvariabele 
levert een bijdrage aan verklaarde variantie in de afhankelijke variabelen tijd 
besteed aan nieuwe instructie in de deelproblemen (bijlage 4A) en cijfer op het 
practicum (bijlage 4C). Tijd besteed aan herhaling bij het invullen van tabellen 
levert een unieke bijdrage aan verklaarde variantie in de afhankelijke variabele tijd 
besteed aan het schrijven van essays (bijlage 4B). Het percentage fout bij het 
beantwoorden van vragen met een antwoordgelegenheid levert een bijdrage aan 
verklaarde variantie in de afhankelijke variabele cijfer op de afsluitende theorie 
(bijlage 4D). De unieke bijdrage varieert tussen geen bijdrage voor tijd besteed aan 
nieuwe instructie in deelproblemen (0.1 %, tabel 6.15) tot bijna één procent voor 
cijfer op de afsluitende theorie (0.8 %; tabel 6.15) en is verwaarloosbaar. 
Studenten die meer tijd besteden aan herhaling bij het invullen van tabellen, 
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besteden meer tijd aan het schrijven van essays. De richting van de bijdrage is 
tegengesteld aan de geformuleerde verwachting (tabel 6.16). Verder blijkt dat 
studenten, die minder fouten maken bij het beantwoorden van vragen met één 
antwoordgelegenheid een hoger cijfer halen op de afsluitende theorie. De richting 
van de bijdrage is tegengesteld aan de geformuleerde verwachting (tabel 6.16). De 
verwachting dat beperkingen bij afname tijdens tussentijdse toetsing een 
belemmerende werking hebben op leerresultaat, op tijdbesteding aan nieuwe 
instructie in de deelproblemen en op tijdbesteding aan het schrijven van essays 
wordt voor geen van de onderzoeksvariabelen bevestigd.  

Belemmerende werking beperkingen bij beoordelen tijdens tussentijdse toetsing 

Nagegaan wordt of het in aanraking komen met beperkingen bij het beoordelen 
tijdens tussentijdse toetsing in de leeromgeving een belemmerende werking heeft 
op de vier afhankelijke variabelen en leidt tot een slechter leerresultaat, tot minder 
tijdbesteding aan instructie in de deelproblemen en tot minder tijdbesteding aan het 
schrijven van essays.  

Onder beperkingen bij het beoordelen tijdens tussentijdse toetsing in de 
leeromgeving vallen vijf onderzoeksvariabelen (bijlage 4A t/m 4D). Geen enkele 
onderzoeksvariabele levert een bijdrage aan verklaarde variantie in de vier 
afhankelijke variabelen (bijlage 4A t/m 4D). De unieke bijdrage varieert tussen nul 
procent voor tijd besteed aan het schrijven van essays (0.4 %, tabel 6.15) tot ruim 
een procent voor cijfer op de afsluitende theorie (1.1 %; tabel 6.15) en is dus 
verwaarloosbaar. De verwachting dat beperkingen bij beoordelen tijdens 
tussentijdse toetsing een belemmerende werking hebben op leerresultaat en op 
tijdbesteding aan instructie in de deelproblemen en op tijdbesteding aan het 
schrijven van essays wordt voor geen van de onderzoeksvariabelen bevestigd.  

Belemmerende werking beperkingen bij geven feedback tijdens tussentijdse 
toetsing 

Nagegaan wordt of het in aanraking komen met beperkingen bij het geven van 
feedback tijdens tussentijdse toetsing in de leeromgeving een belemmerende 
werking heeft op de vier afhankelijke variabelen en leidt tot een slechter 
leerresultaat, tot minder tijdbesteding aan instructie in de deelproblemen en tot 
minder tijdbesteding aan het schrijven van essays.  

Onder beperkingen bij feedback tijdens  tussentijdse toetsing in de leeromgeving 
vallen twee onderzoeksvariabelen (bijlage 4A t/m 4D). Geen van beide 
onderzoeksvariabelen levert een bijdrage aan verklaarde variantie in de 
afhankelijke variabele tijd besteed aan het schrijven van essays (bijlage 4B) en 
cijfer op de afsluitende theorie (bijlage 4D).  

Het in aanraking komen met het maximaal aantal pogingen bij het beantwoorden 
van vragen met meer antwoordgelegenheden levert een bijdrage aan verklaarde 
variantie in de afhankelijke variabele tijd besteed aan instructie in de 
deelproblemen (bijlage 4A). Het in aanraking komen met suboptimale feedback bij 
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het beantwoorden van vragen en het in aanraking komen met het maximaal aantal 
pogingen bij het beantwoorden van vragen met meer antwoordgelegenheden 
leveren een bijdrage aan verklaarde variantie in de afhankelijke variabele cijfer op 
het practicum (bijlage 4C).  

Tabel 6.16 Statistisch significante gestandaardiseerde regressiecoёfficiёnten van 
beperkingen van de vormgeving in de leeromgeving bij regressieanalyses met 
afhankelijke variabelen tijd instructie in deelproblemen, tijd essays, practicumcijfer 
en cijfer afsluitende gebaseerd op bijlage 4A t/m 4D  

beperkingen van de 
vormgeving LO 

type 
β 

tijd 
instructie 

tijd 
essays 

cijfer 
practicum 

cijfer 
theorie 

benodigde sessies BNLO 
βLO 

βTO 
0.07 
---- 

1
) 

 

x 
x 

 x 
x 

 x 
x 

 

tijd dubbele 
beginkennis 

BNLO  
βLO 

βTO 
x 
x 

 x 

-0.07 

 x 
x 

 x 
x 

 

%fout vragen met 1 
antwoordpoging 

BE1 
βLO 

βTO 

x 
---- 

 x 
x 

 x 
x 

 -0.14 
-0.15 

1
)
 

1
) 

tijd herhaling invullen 
tabellen 

BE1 
βLO 

βTO 

x 
---- 

 0.10 
0.11 

1
)
 

1
) 

x 
x 

 x 
x 

 

suboptimale feedback 
(n) 

BE3 
βLO 

βTO 

x 
---- 

 x 
x 

 0.13 
x 

1
) 

 

x 
x 

 

maximale pogingen 
bereikt (n) 

BE3 
βLO 

βTO 

0.09 
---- 

1
) 

 

x 
x 

 x 
-0.13 

 x 
x 

 

Vet statistisch significant op 1% niveau 
----  geen regressieanalyse 
x  regressiecoёfficiёnt niet statistisch significant 

1
) richting bijdrage tegengesteld aan 

verwachting onderzoeksvraag III 

BNLO = beperkingen navigatie leeromgeving 
BE1 = beperkingen vormgeving bij toetsafname 
BE3 = beperkingen vormgeving bij feedback 

 

De unieke bijdrage varieert tussen geen bijdrage voor tijd besteed aan het 
schrijven van essays en cijfer op de afsluitende theorie (0 %, tabel 6.15) tot bijna 
één procent voor cijfer op het practicum (0.8%; tabel 6.15). Studenten die vaker 
het maximaal aantal antwoordpogingen bereiken bij het beantwoorden van vragen, 
besteden meer tijd aan nieuwe instructie in de deelproblemen. De richting van de 
bijdrage is tegengesteld aan de geformuleerde verwachting. Studenten die vaker in 
aanraking komen met suboptimale feedback bij het beantwoorden van vragen 
halen een hoger cijfer op het practicum. De richting van de bijdrage is tegengesteld 
aan de geformuleerde verwachting. Studenten die vaker het maximaal aantal 
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antwoordpogingen bereiken bij het beantwoorden van vragen, halen een lager 
cijfer op het practicum. Het zijn zwakke verbanden (tabel 6.16).    

De verwachting dat beperkingen bij feedback tijdens tussentijdse toetsing een 
belemmerende werking hebben op leerresultaat en op tijdbesteding aan instructie 
in de deelproblemen aan het schrijven van essays wordt alleen bevestigd voor het 
verband tussen het bereiken van het maximaal aantal pogingen bij vragen en het 
practicumcijfer (leerresultaat op korte termijn).  

6.5   Invloed van kenmerken toetsomgeving op leerresultaat en 
actieve tijdbesteding 

Tabel 6.17 is gebaseerd op bijlage 3H en bevat de unieke en gedeelde bijdrage 
van de tijdbesteding aan en omvang van de essays per deelprobleem en 
beperkingen bij navigatie in de toetsomgeving aan de verklaarde variantie in de 
afhankelijke variabelen tijd besteed aan het schrijven van essays, cijfer op het 
practicum en cijfer op de afsluitende theorie. Tabel 6.18 bevat een overzicht van 
de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten βLO en/of βTO van de 
onderzoeksvariabelen die onder kenmerken van de toetsomgeving vallen met een 
statistisch significante bijdrage aan één of meer afhankelijke variabelen, gebaseerd 
op bijlage 4B t/m 4D. Ingegaan wordt op de invloed van instructiekenmerken in de 
toetsomgeving volgens de component gelegenheid tot leren (onderzoeksvraag IV; 
6.5.1  ), van instructiekenmerken in de toetsomgeving volgens de component 
kwaliteit van instructie (onderzoeksvraag V; 6.5.2  ) op leerresultaat en actieve 
tijdbesteding en de mogelijk belemmerende werking van beperkingen van de 
vormgeving in de toetsomgeving op deze variabelen (onderzoeksvraag VI; 6.5.3  ).  

6.5.1   Onderzoeksvraag IV: Invloed tijd essays volgens gelegenheid tot leren 
op leerresultaat 

Er wordt verwacht  dat meer tijd besteed aan het schrijven van essays als 
operationalisering van tijdbesteding aan extra leerstof in de toetsomgeving leidt tot 
een beter leerresultaat.  

Onder tijd besteed aan het schrijven van essays vallen de vier tijden die de student 
heeft besteed aan de essays afzonderlijk (bijlage 4C en 4D). Geen enkele 
variabele levert een bijdrage aan de verklaarde variantie in de afhankelijke 
variabelen cijfer op het practicum (bijlage 4C) en cijfer op de afsluitende theorie 
(bijlage 4D). Deze  unieke bijdrage is verwaarloosbaar voor cijfer op het practicum 
(0.6%; tabel 6.17) evenals voor cijfer op de afsluitende theorie (0.2%; tabel 6.17). 
De verwachting dat tijd besteed aan het schrijven van essays leidt tot een beter 
leerresultaat op korte en op lange termijn wordt niet bevestigd. 
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6.5.2   Onderzoeksvraag V: Invloed omvang essays volgens kwaliteit van 
instructie op leerresultaat en actieve tijdbesteding in de toetsomgeving 

Eerst komt de bijdrage van omvang van essays aan leerresultaat aan bod, 
vervolgens de bijdrage van de omvang van essays aan tijd besteed aan het 
schrijven van die essays. 

Invloed van omvang van essays in de toetsomgeving op leerresultaat 

Er wordt verwacht dat het gebruik van veel woorden per essay als 
operationalisering van de instructiekenmerken opdelen in stappen  en 
verslaglegging volgens de indeling kwaliteit van instructie in de toetsomgeving leidt 
tot een beter leerresultaat. 
Onder instructiekenmerken in de toetsomgeving volgens kwaliteit van instructie valt 
de omvang (in lettertekens) van de vier essays afzonderlijk (bijlage 4C en 4D). De 
omvang van het tweede en vierde essay leveren een bijdrage aan de verklaarde 
variantie in de afhankelijke variabele cijfer op het practicum (bijlage 4C). Deze 
unieke bijdrage is zeer groot, namelijk bijna zestien procent (15.8%; tabel 6.17). 
Hoe meer woorden gebruikt worden bij het schrijven van het vierde en tevens 
laatste essay, des te hoger is het cijfer op het practicum (tabel 6.18). Daarnaast 
levert de omvang van het tweede essay een kleine bijdrage aan het cijfer op het 
practicum. Hoe meer woorden gebruikt worden bij het schrijven van het tweede 
essay, des te hoger is het cijfer op het practicum (tabel 6.18). Opvallend hierbij is 
dat dit onderzoeksresultaat parallel loopt met kenmerken in de toetsomgeving: bij 
het schrijven van het tweede en vierde essay worden de meeste trefwoorden 
aangeboden en de voorbeeldessays zijn het omvangrijkst (zie tabel 5.4). 

Tabel 6.17 Unieke, gedeelde en additieve bijdrage aan de verklaarde variantie (R
2
) 

van instructiekenmerken en beperkingen bij de vormgeving in de toetsomgeving in 
de  afhankelijke variabelen tijd essays, practicumcijfer en cijfer afsluitende theorie, 
gebaseerd op bijlage 3H 

afhankelijke variabele tijd essays 
cijfer 
practicum 

cijfer 
theorie 

V(kenmerken toetsomgeving) 8.0 22.9 1.5 

U(beperkingen toetsomgeving) 0.2 0.3 0.4 

U(omvang essays) 7.3 15.8 0.6 

U(tijd essays) nvt 0.6 0.2 

C(kenmerken toetsomgeving) 0.5 6.2 0.3 

U( ) = unieke bijdrage aan verklaarde variantie 
C ( )= gedeelde bijdrage aan verklaarde variantie 
V( )= additieve bijdrage aan verklaarde variantie  
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Tabel 6.18 Statistisch significante gestandaardiseerde regressiecoёfficiёnten van 
kenmerken in de toetsomgeving bij regressieanalyses met afhankelijke variabelen 
tijd essays, practicum cijfer en cijfer afsluitende gebaseerd op bijlage 4A t/m 4D  

Kenmerken toetsomgeving 
tijd 
essays 

cijfer 
practicum 

cijfer 
theorie 

omvang essay deelprobleem 2 
kwaliteit 
van 
instructie 

KE+ 0.11 0.11 x 

omvang essay deelprobleem 3 KE+ 0.23 x x 

omvang essay deelprobleem 4 KE+ x 0.42 x 

Vet Statistisch significant op 1% niveau 
x  regressiecoёfficiёnt niet statistisch significant 

KE+ = evaluatiecyclus verdiepende functie bij 
actieve tijdbesteding 

 

Geen enkele onderzoeksvariabele levert een bijdrage aan de verklaarde variantie 
in de afhankelijke variabele cijfer op de afsluitende theorie  Deze unieke bijdrage is 
verwaarloosbaar (0.6%; tabel 6.17). 
De verwachting, dat het gebruik van veel woorden bij het schrijven van de vier 
essays leidt tot een hoger cijfer op het practicum wordt bevestigd voor het tweede 
en laatste essay, waarbij de invloed van het laatste essay zeer groot is. De 
verwachting dat het gebruik van veel woorden bij het schrijven van de  vier essays 
leidt tot een hoger cijfer op de afsluitende theorie wordt voor geen van de 
onderzoeksvariabelen bevestigd. 

Invloed van omvang van essays op actieve tijdbesteding in de toetsomgeving 

Er wordt verwacht dat het gebruik van veel woorden bij het schrijven van essays 
leidt tot meer tijdbesteding bij het schrijven van die essays. 
De  omvang van het tweede en derde essay leveren een bijdrage aan de 
verklaarde variantie in de afhankelijke variabele tijd besteed aan het schrijven van 
essays (bijlage 4B). Deze unieke bijdrage is redelijk groot, namelijk ruim zeven 
procent (7.3%; tabel 6.17). Het gebruik van veel woorden bij het tweede en derde 
essay leidt tot meer tijdbesteding aan het schrijven van de essays (tabel 6.18). De 
verwachting dat meer woordgebruik bij het schrijven van essays leidt tot meer 
tijdbesteding aan die essays wordt bevestigd voor het tweede en derde essay.  

6.5.3   Onderzoeksvraag VI: beperkingen vormgeving in de toetsomgeving 

Nagegaan wordt of het in aanraking komen met de belemmerende werking van 
beperkingen bij navigatie in de toetsomgeving een belemmerende werking heeft op 
de drie afhankelijke variabelen en leidt tot een slechter leerresultaat en tot minder 
tijdbesteding aan het schrijven van essays. 
Onder beperkingen bij navigatie in de toetsomgeving vallen drie 
onderzoeksvariabelen (bijlage 4B t/m 4D). Geen enkele onderzoeksvariabele levert 
een bijdrage aan de verklaarde variantie in de drie afhankelijke variabelen (bijlage 
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4B t/m 4D). De unieke bijdrage is verwaarloosbaar voor tijd besteed aan het 
schrijven van essays (0.2%, tabel 6.17), voor cijfer op het practicum (0.3%; tabel 
6.17) en voor cijfer op de afsluitende theorie (0.4 %, tabel 6.17). De verwachting 
dat het in aanraking komen met beperkingen bij navigatie in de toetsomgeving een 
belemmerende werking heeft op leerresultaat en op tijdbesteding aan het schrijven 
van essays wordt voor geen van de onderzoeksvariabelen bevestigd.  

6.6   Covariaten 

Tabel 6.19 is gebaseerd op bijlage 3A en 3I en bevat de unieke en gedeelde 
bijdrage van de covariaten geslacht, beginkennisniveau aan het begin van de 
studie, beginkennisniveau tijdens de studie (bijlage 3I) en de additieve bijdrage van 
samenwerken (bijlage 3A) aan de verklaarde variantie in de afhankelijke variabelen 
tijd besteed aan nieuwe instructie in de deelproblemen, tijd besteed aan het 
schrijven van essays, cijfer op het practicum en cijfer op de afsluitende theorie. 
Tabel 6.20 bevat een overzicht van gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten van 
de onderzoeksvariabelen die onder achtergrondkenmerken van de student en 
beschikbare roostertijd vallen met een statistisch significante bijdrage aan één of 
meer afhankelijke variabelen uitgesplitst naar βC, βLO  en βTO en gebaseerd op 
bijlage 4A t/m 4D. De regressiecoёfficiёnten die onder βC vermeld zijn, zijn de 
coëfficiënten na invoering van de achtergrondkenmerken van de studenten.  

Tabel 6.19 Unieke, gedeelde en additieve bijdrage aan de verklaarde variantie (R
2
) 

van de studentkenmerken geslacht, beginkennis begin studie en beginkennis 
tijdens studie en samenwerken in de  afhankelijke variabelen tijd instructie 
deelproblemen, tijd essays, practicumcijfer en cijfer afsluitende theorie, gebaseerd 
op bijlage 3A en 3I  

afhankelijke variabele 
tijd 
instructie 

tijd 
essays 

cijfer 
practicum 

cijfer 
theorie 

V(studentkenmerken) 18.4 27.2   3.2 37.7 

U(geslacht) 2.3 1.2 0.7 0.8 

U(beginkennis begin studie  0.9 0.1 0.0 4.2 

U(beginkennis tijdens studie  14.0 23.8 1.6 15.2 

C(studentkenmerken) 1.2 2.1 0.9 17.5 

V(samenwerken)   1.2   0.7   0.1   0.1 

V(covariaten) 19.6 27.9   3.3 37.8 

U( ) = unieke bijdrage aan verklaarde variantie 
C( ) = gedeelde bijdrage aan verklaarde variantie 
V( )= bijdrage aan verklaarde variantie 
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In grafische vorm worden gemiddelden van die onderzoeksvariabelen 
weergegeven, waarvan de verschillen tussen studierichting, geslacht en al dan niet 
samenwerken statistisch significant zijn. Het betreft de totale tijd besteed aan het 
practicum (figuur 6.1a), tijd besteed aan het schrijven van essays (figuur 6.1b), 
omvang van de essays (figuur 6.1c), tijd besteed aan nieuwe instructie in de 
deelproblemen (figuur 6.1d) en tijd besteed aan overige nieuwe verplichte leerstof 
in de leeromgeving (figuur 6.1e). Voor de gemiddelden en statistische toetsing van 
het cijfer op het practicum, tijdbesteding aan de verschillende onderdelen in het 
practicum en het percentage gemaakte fouten bij toetsing in de leeromgeving 
uitgesplitst naar studierichting, geslacht en samenwerken wordt verwezen naar 
bijlage 2I (gemiddelden) en bijlage 2J (statistische toetsing). 

Eerst wordt ingegaan op de totaal verklaarde variantie van de covariaten aan de 
afhankelijke variabelen tijd besteed aan nieuwe instructie in deelproblemen, tijd 
besteed aan het schrijven van essays en cijfers op het practicum en de afsluitende 
theorie. Daarna wordt ingegaan op de onderzoeksresultaten van de covariaat 
samenwerken (6.6.1), van de covariaat beginkennisniveau (6.6.2)  en van de 
covariaat geslacht (6.6.3).  

De covariaten achtergrondkenmerken van de student en al dan niet samenwerken 
leveren een zeer grote bijdrage aan verklaarde variantie in cijfer op de afsluitende 
theorie, namelijk bijna veertig procent (37.8%, tabel 6.19) en in tijd besteed aan het 
schrijven van essays, namelijk bijna dertig procent (27.9%, tabel 6.19). De 
covariaten verklaren bijna twintig procent variantie in tijd besteed aan nieuwe 
instructie in de deelproblemen (19.6%, tabel 6.19). De covariaten leveren een 
kleine bijdrage aan verklaarde variantie in cijfer op het practicum (3.3%, tabel 
6.19). 

6.6.1   Samenwerken 

Verwacht wordt dat samenwerken leidt tot een slechter leerresultaat op korte en 
lange termijn en tot minder tijdbesteding aan nieuwe instructie in de deelproblemen 
en aan het schrijven van essays. 

De additieve bijdrage van de covariaat samenwerken aan de verklaarde variantie 
in de vier afhankelijke variabelen varieert tussen nul procent voor cijfer op het 
practicum en cijfer op de afsluitende theorie (0.1 %, tabel 6.19) en ruim één 
procent voor tijd besteed aan nieuwe instructie in de deelproblemen (1.2 %; tabel 
6.19). Degenen, die samenwerken besteden minder tijd aan het doornemen van 
nieuwe instructie in de deelproblemen. De statistisch significante bijdrage van 
samenwerken in tijd besteed aan nieuwe instructie verdwijnt, nadat kenmerken van 
de leeromgeving in de analyse zijn ingevoerd (tabel 6.20). Studenten, die bij het 
doornemen van dit practicum samenwerken, gedragen zich anders ten opzichte 
van tijdbesteding in de leeromgeving en in de toetsomgeving in vergelijking met 
studenten, die alleen werken. Studenten, die samenwerken besteden minder tijd 
aan het totale practicum (figuur 6.1a), gebruiken minder woorden bij het schrijven 
van essays (figuur 6.1c), besteden minder tijd aan het doornemen van instructie 
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(figuur 6.1d) en aan overige nieuwe verplichte onderdelen in de leeromgeving 
(figuur 6.1e). Vrouwen, die samenwerken gebruiken minder woorden en minder tijd 
bij het schrijven van essays in vergelijking met de andere groepen (figuur 6.1b). Dit 
gedrag leidt echter niet tot een lager cijfer op het practicum.  

De verwachting, dat samenwerken leidt tot een slechter leerresultaat wordt niet 
bevestigd. De verwachting dat samenwerking leidt tot minder tijd aan instructie in 
de deelproblemen wordt wel bevestigd. 

6.6.2   Beginkennisniveau 

Eerst wordt de bijdrage van beginkennisniveau aan het begin van de studie en 
tijdens de studie op leerresultaat besproken, dan de bijdrage van 
beginkennisniveau op beperkingen van de vormgeving in het practicum en ten 
slotte komt de bijdragen van beginkennisniveau tijdens de studie aan actieve 
tijdbesteding aan bod. De bijdrage van beginkennisniveau aan het begin van de 
studie, geoperationaliseerd als eindexamencijfer bètavakken aan actieve 
tijdbesteding is eerder aan bod geweest en bleek verwaarloosbaar (zie 6.3). 

Invloed beginkennisniveau op leerresultaat 

In deze paragraaf wordt nagegaan wat de invloed van beginkennisniveau is op 
leerresultaat. Beginkennisniveau is op twee manieren geoperationaliseerd: het 
niveau aan het begin van de studie en tijdens de studie. Verwacht wordt dat 
studenten met een hoog beginkennisniveau aan het begin van en tijdens de studie 
een beter leerresultaat halen in vergelijking met studenten met een laag 
beginkennisniveau. 

De unieke bijdrage van beginkennisniveau bij het begin van de studie aan de 
verklaarde variantie in cijfer op het practicum is verwaarloosbaar (0%; tabel 6.19). 
De unieke bijdrage van beginkennisniveau tijdens de studie aan de verklaarde 
variantie in cijfer op het practicum bedraagt bijna twee procent (1.6%; tabel 6.19).  

Farmaceuten halen een hoger cijfer op het practicum in vergelijking met biologen 
(βC= 0.11; tabel 6.20). Dit significante verband verdwijnt wanneer kenmerken van 
de leeromgeving (βLO) in de analyse worden ingevoerd en wordt weer significant - 
maar dan in tegengestelde richting - wanneer de kenmerken van de toetsomgeving 
worden ingevoerd (βTO= -0.19, tabel 6.20). Wanneer gecontroleerd wordt voor 
kenmerken van de leeromgeving zijn er geen verschillen tussen farmaceuten en 
biologen in het cijfer op het practicum. Wordt vervolgens echter gecontroleerd voor 
kenmerken van de toetsomgeving met name voor omvang van de essays, dan 
halen biologen een hoger cijfer op het practicum in vergelijking met farmaceuten 
(tabel 6.20). 
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Tabel 6.20 Statistisch significante gestandaardiseerde regressiecoёfficiёnten van 
de studentkenmerken en samenwerken bij regressieanalyses met afhankelijke 
variabelen tijd instructie deelproblemen, tijd essays, practicumcijfer en cijfer 
afsluitende gebaseerd op bijlage 4A t/m 4D  

onderzoeksvariab
elen 

component 
type 
β 

tijd 
instruc
tie 

tijd 
essays 

cijfer 
prac-
ticum 

cijfer 
theorie 

geslacht  
(vrouw = 0; man = 
1) 

geslacht 

βC 

βLO 

βTO 

-0.13  
x 

---- 

-0.12 
x 
x 

x 
x 

0.10 

x 
x 
x 

eindexamencijfer 
talen 

taalvaardigheid 

βC 

βLO 

βTO 

-0.12  
x 

---- 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
0.08 
0.08 

eindexamencijfer 
bètavakken 

Beginkennis-
niveau 

βC 

βLO 

βTO 

x 
x 

---- 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

0.24 
0.24 
0.23 

studierichting  
(bio=1; far=2) 

Beginkennis-
niveau/ 
ervaring 
courseware 

βC 

βLO 

βTO 

0.38  
x 

---- 

0.50  
0.20 

x 

0.11 
x 

-0.19 

0.12 
x 
x 

gerealiseerde 
studielast begin 
cursus 

beginkennis 
niveau 

βC 

βLO 

βTO 

x 
x 

---- 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

0.36 
0.36 
0.36 

cijfer vakkennis 
begin cursus 

beginkennis 
niveau 

βC 

βLO 

βTO 

x 
x 

---- 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

0.16 
0.14 
0.14 

samenwerken 
(alleen=0; 
samen=1) 

beschikbare 
roostertijd 

βC 

βLO 

βTO 

-0.11 
x 

---- 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

Vet statistisch significant op 1% niveau 
----  geen regressieanalyse 
x  regressiecoёfficiёnt niet statistisch significant 
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a totale tijd besteed aan het interactief practicum 

 

 

b tijd besteed aan schrijven essays 

 

 

c omvang essays 
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d tijd besteed aan nieuwe instructie deelproblemen 

 

 

 

e Tijd besteed aan nieuwe verplichte overige leerstof in leeromgeving 

 

Legenda: 

bm = mannelijke biologie studenten 
bv = vrouwelijke biologie studenten 

fm = mannelijke farmacie studenten 
fv = vrouwelijke farmacie studenten 

 

Figuur 6.1. Tijden in het interactief practicum, uitgesplitst naar studierichting, 
geslacht en samenwerken  
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De unieke bijdrage van beginkennisniveau bij het begin van de studie aan de 
verklaarde variantie in cijfer op het de afsluitende theorie is redelijk groot en 
bedraagt ruim vier procent (4.2 %; tabel 6.19). De unieke bijdrage van 
beginkennisniveau tijdens de studie aan de verklaarde variantie in cijfer op het de 
afsluitende theorie is groot en bedraagt ruim vijftien procent (15.2%; tabel 6.19). 
Opvallend is de omvang van de gedeelde bijdrage van de studentkenmerken aan 
verklaarde variantie in cijfer op de afsluitende theorie (17.5%, tabel 6.19). Alle 
studentkenmerken, die een operationalisering van beginkennisniveau aan het 
begin en tijdens de studie zijn, leveren een positieve bijdrage aan het cijfer op de 
afsluitende theorie: studenten met hoge eindexamencijfers op de bètavakken, 
farmaceuten, studenten met veel gerealiseerde studielast en studenten met een 
hoog cijfer op specifieke vakkennis halen ook een hoog cijfer op de afsluitende 
theorie (tabel 6.20). 

De verwachting ten aanzien van de relatie tussen beginkennisniveau zowel aan 
het begin van de studie als tijdens de studie en leerresultaat wordt niet bevestigd 
voor het cijfer op het practicum, maar wel voor het cijfer op de afsluitende theorie. 
Bij cijfer op het practicum hebben kenmerken van het practicum een sterke 
intermediërende invloed. 

Invloed beginkennisniveau op beperkingen bij de vormgeving in het practicum 

In deze paragraaf wordt nagegaan wat de invloed is van beginkennisniveau op het 
in aanraking komen met beperkingen bij de vormgeving in het practicum en op het 
aantal gemaakte fouten bij tussentijdse toetsing in het practicum. Verwacht wordt 
dat studenten met een hoog beginkennisniveau aan het begin en tijdens de studie 
minder in aanraking komen met beperkingen van de vormgeving en minder fouten 
maken bij tussentijdse toetsing in vergelijking met studenten met een laag 
beginkennisniveau. 

Tabel 6.21 bevat de unieke en gedeelde bijdrage van de covariaten geslacht, 
beginkennisniveau aan het begin van de studie en beginkennisniveau tijdens de 
studie aan de verklaarde variantie in de afhankelijke variabelen tijd besteed aan 
beperkingen bij navigatie in de leeromgeving (tijd BNLO), tijd besteed aan 
beperkingen bij tussentijds toetsen (tijd BE), het foutenpercentage bij tussentijdse 
toetsing in de leeromgeving (% fout LO),  het aantal keer in aanraking komen met 
beperkingen in de toetsomgeving (n BNTO).  

Achtergrondkenmerken van de student verklaren de meeste variantie in 
percentage fout bij tussentijdse toetsing in de leeromgeving (% fout LO), namelijk 
bijna vier procent (3.6%, tabel 6.21), gevolgd door tijd besteed aan beperkingen bij 
toetsing in de leeromgeving (tijd BE), namelijk ruim twee procent (2.4%, tabel 
6.21). Achtergrondkenmerken van de student verklaren relatief weinig variantie in 
het aantal keer in aanraking komen met beperkingen bij navigatie in de 
toetsomgeving, namelijk bijna twee procent (1.9%, tabel 6.21) en in tijd besteed 
aan beperkingen bij navigatie in de leeromgeving (tijd BNLO), namelijk anderhalf 
procent (1.5%, tabel 6.21). 
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Tabel 6.21 Unieke, gedeelde en additieve bijdrage aan de verklaarde variantie (R
2
) 

van de studentkenmerken geslacht, beginkennis begin studie en beginkennis 
tijdens studie in tijd besteed aan beperkingen bij navigatie (tijd BNLO) en toetsing in 
de leeromgeving (tijd BE), foutenpercentage bij toetsing in de leeromgeving( % fout 
LO) en aantal keer in aanraking komen met  beperkingen in de toetsomgeving (n 
BNTO) 

afhankelijke variabele tijd BNLO tijd BE % fout LO n BNTO 

V(achtergrondkenmerken student) 1.5 2.4 3.6 1.9 

U(geslacht) 0.3 0.3 1.7 0.8 

U(beginkennis begin studie) 0 0.6 0.1 0.1 

U(beginkennis tijdens studie) 0.9 1.5 0.9 0.9 

C (studentkenmerken) 0.3 0.0 0.9 0.1 

U( ) = unieke bijdrage aan verklaarde variantie 
C( ) = gedeelde bijdrage aan verklaarde variantie 
V( ) = additieve bijdrage aan verklaarde variantie 

 

Eindexamencijfer op de bètavakken als operationalisering van beginkennisniveau 
aan het begin van de studie levert nauwelijks een bijdrage aan de verklaarde 
variantie in beperkingen van de vormgeving in leer- en toetsomgeving en 
gemaakte fouten in de leeromgeving (tabel 6.21). Studierichting als 
operationalisering van beginkennisniveau tijdens de studie levert een bijdrage van 
rond de één procent aan beperkingen van de vormgeving in leer- en 
toetsomgeving en aan gemaakte fouten in de leeromgeving (tabel 6.21).  

De verwachting dat studenten met een hoog beginkennisniveau aan het begin en 
tijdens de studie minder in aanraking komen met beperkingen van de vormgeving 
in leer- en toetsomgeving en dat ze minder fouten maken bij tussentijdse toetsing 
in de leeromgeving in vergelijking met studenten met een laag beginkennisniveau 
wordt niet bevestigd. 

Invloed beginkennisniveau op actieve tijdbesteding 

In deze paragraaf wordt nagegaan wat de invloed is van beginkennisniveau op 
actieve tijdbesteding in het practicum. Verwacht wordt dat studenten met een hoog 
beginkennisniveau tijdens de studie minder actieve tijd besteden in vergelijking met 
studenten met een laag beginkennisniveau.  

De unieke bijdrage van studierichting als operationalisering van beginkennisniveau 
tijdens de studie aan verklaarde variantie in de afhankelijke variabele tijd besteed 
aan nieuwe instructie in deelproblemen is groot, namelijk veertien procent (14.0%; 
tabel 6.19) en zeer groot voor de afhankelijke variabele tijd besteed aan het 
schrijven van essays, namelijk bijna vier en twintig procent (23.8%, tabel 6.19). 
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Farmaceuten besteden zowel meer tijd aan nieuwe instructie in de deelproblemen 
(βC = 0.38; tabel 6.20) als aan tijd besteed aan het schrijven van essays (βC = 0.50; 
tabel 6.20). Bij de regressieanalyse met tijd besteed aan nieuwe instructie in de 
deelproblemen als afhankelijke variabele verdwijnt het significante effect wanneer 
kenmerken van de leeromgeving in de analyse worden ingevoerd (βLO). Bij de 
regressieanalyse met tijd besteed aan het schrijven van essays als afhankelijke 
variabele verdwijnt het significante effect wanneer kenmerken van de 
toetsomgeving in de analyse worden ingevoerd (βTO). Farmaceuten besteden 
gemiddeld een half uur langer aan het doornemen van het practicum. Farmaceuten 
besteden meer actieve tijd in zowel de leeromgeving als de toetsomgeving (tabel 
6.3, tabel 6.7, bijlage 2F en 2G).  

Wordt studierichting als operationalisering van beginkennisniveau tijdens de studie 
genomen dan is de richting van de bijdrage van studierichting aan actieve 
tijdbesteding in de leeromgeving en toetsomgeving tegengesteld aan de 
verwachting. Farmaceuten hebben een hoger beginkennisniveau in vergelijking 
met biologen, omdat ze al een deel van de theorie in het eerste studiejaar 
voorafgaand aan het practicum Dierfysiologie hebben afgerond met een toets. De 
verwachting is dan ook dat de farmaceuten minder actieve tijd beseden aan het 
practicum. Deze verwachting wordt echter niet bevestigd; farmaceuten besteden 
veel meer tijd aan het practicum in vergelijking met biologen.  

6.6.3   Geslacht 

De unieke bijdrage van geslacht aan verklaarde variantie in tijd besteed aan 
nieuwe instructie in de deelproblemen bedraagt ruim twee procent (2.3%; tabel 
6.19), in tijd aan het schrijven van essays ruim een procent (1.2%; tabel 6.19), in 
cijfer op het practicum bijna één procent (0.7%, tabel 6.19) en in cijfer op de 
afsluitende theorie bijna één procent (0.8%, tabel 6.19). Vrouwen besteden meer 
tijd in de leeromgeving en met name aan het doornemen van nieuwe instructie 
(figuur 6.1d), zij gebruiken meer woorden bij het schrijven van essays (figuur 6.1c), 
wat samenhangt hangt met meer tijdbesteding bij het schrijven van essays (figuur 
6.1b). Vrouwen besteden meer tijd aan zowel nieuwe instructie in de 
deelproblemen (βC = -0.13; tabel 6.20) als aan het schrijven van essays (βC = -
0.12; tabel 6.20). De statistisch significante bijdrage verdwijnt wanneer kenmerken 
van de leeromgeving (βLO) in de analyse worden ingevoerd. Verder blijkt dat 
vrouwen en mannen in eerste instantie niet verschillen in cijfer op het practicum 
(βC; tabel 6.20). Worden de kenmerken van de toetsomgeving in de analyse 
ingevoerd, dan wordt de bijdrage van geslacht statistisch significant (βTO = 0.10). 
Mannen halen een hoger cijfer als gecorrigeerd wordt voor het gebruikte aantal 
woorden in vergelijking met vrouwen. Het eindexamencijfer op talen levert een 
statistisch significante bijdrage aan cijfer op afsluitende theorie, nadat de 
kenmerken van de leeromgeving in de analyse worden ingevoerd. Hoe hoger het 
eindexamencijfer op de talen, des hoger het cijfer op de afsluitende theorie (tabel 
6.20). 
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In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het onderzoek besproken. Ingegaan is op de 
omgang van de studenten met het interactief practicum in termen van gemiddelden 
van de onderzoeksvariabelen. De additieve bijdrage aan de verklaarde variantie in 
actieve tijdbesteding en leerresultaten van de covariaten, van kenmerken in de 
leeromgeving en kenmerken in de toetsomgeving is  aan bod gekomen. Daarna is  
per onderzoeksvraag ingegaan op de unieke en gedeelde bijdrage aan verklaarde 
variantie in actieve tijdbesteding en leerresultaten van kenmerken in de 
leeromgeving, van kenmerken in de toetsomgeving en van de covariaten, 
uitgesplitst naar al dan niet samenwerken, beginkennisniveau en geslacht.  

In het volgende hoofdstuk worden de resultaten van de analyses per 
onderzoeksvraag samengevat en bediscussieerd in het licht van de vraagstelling 
en de verwachtingen, die ontleend zijn aan de literatuur. Het hoofdstuk wordt 
afgesloten met implicaties voor de theorievorming en suggesties voor verder 
onderzoek. 



   

 

Hoofdstuk 7.  
Discussie en conclusies 

In het voorliggend onderzoek is nagegaan welke instructiekenmerken van het 
interactief practicum Regeling van de Hartwerking een bijdrage hebben geleverd 
aan het succes van dit practicum in termen van effectiviteit en efficiëntie. Als basis 
van het onderzoek dienden gegevens over de manier waarop studenten met het 
interactief practicum zijn omgegaan in termen van tijdbesteding en 
antwoordpatronen. Deze zijn in logfiles verzameld tijdens het doorlopen van de 
tweede, derde en vierde variant van het interactief practicum. Allerlei storende 
factoren hebben invloed gehad op de kernvariabelen practicumcijfer, tijdbesteding 
van de student aan het practicum en beginkennisniveau van de student. Daarom is 
in dit onderzoek gekozen voor een zo homogeen mogelijke situatie door alleen de 
logfiles te betrekken van één variant van het interactief practicum, afgenomen in 
één onderwijssituatie. De gegevens in de logfiles, verzameld op het niveau van het 
beeldscherm, zijn gecodeerd en geaggregeerd, waarbij een 
onderwijseffectiviteitsmodel als leidraad is gebruikt. 

Dit model is afgeleid van het onderwijseffectiviteitsmodel voor klassikaal onderwijs 
van Creemers (1994) en bestaat op practicumniveau uit de componenten kwaliteit 
van instructie, gelegenheid tot leren, beschikbare roostertijd en beperkingen van 
de vormgeving. Bij de invulling van de component gelegenheid tot leren is gebruik 
gemaakt van een aantal principes van beheersingsleren volgens Bloom (1974). Bij 
de vulling van component kwaliteit van instructie dienden de negen instructional 
events van Gagné (1970) als leidraad, waarbij de effectieve en efficiёnte 
instructiekenmerken ontleend zijn aan de theorie van informatieverwerking, 
beheersingsleren en constructivisme. Onder de component ‘beschikbare 
roostertijd’ vallen factoren die de beschikbare roostertijd negatief of positief kunnen 
beïnvloeden. Bij het interactief practicum kan daar sprake van zijn bij uitval van 
apparatuur. Als noodoplossing vroegen de docenten aan studenten om te gaan 
samenwerken. Al dan niet samenwerken wordt daarom in voorliggend onderzoek 
beschouwd als operationalisering van de component ‘beschikbare roostertijd’. Op 
studentniveau zijn de componenten leergedrag in de leeromgeving en in de 
toetsomgeving, het dynamische deel van motivatie en achtergrondkenmerken van 
de student onderscheiden. Motivatie heeft in het model een centrale, sturende rol 
gekregen. Het leergedrag in de leeromgeving is geoperationaliseerd als tijd 
besteed aan nieuwe instructie in de deelproblemen; leergedrag in de 
toetsomgeving is geoperationaliseerd als tijd besteed aan het schrijven van 
essays. Het leerresultaat op korte termijn is geoperationaliseerd als practicumcijfer 
en het leerresultaat op lange termijn als cijfer op de afsluitende theorie. De 
achtergrondkenmerken van de student zijn geoperationaliseerd als 
beginkennisniveau aan het begin en tijdens de studie, geslacht, taalvaardigheid en 
ervaring met courseware. Er zijn onderzoeksvragen en verwachtingen 
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geformuleerd ten aanzien van de relaties tussen de componenten op 
practicumniveau, motivatie, leergedrag in termen van actieve tijdbesteding en het 
leerresultaat. Daarbij is onderscheid gemaakt in een leeromgeving en een 
toetsomgeving. De verwachtingen van de invloed van instructiekenmerken op 
leerresultaat en actieve tijdbesteding zijn aan de ene kant gebaseerd op het 
concept Academic Learning Time dat geïntroduceerd is door Fisher et al. (1980) 
en aan de andere kant op het concept dat actieve tijdbesteding een afspiegeling is 
van het leren in termen van onderliggende cognitieve processen (Sternberg, 1969; 
Calfee, 1976; Gagné, 1970; Hannafin & Peck, 1988; Wager & Gagné, 1988). De 
verwachtingen van de invloed van beperkingen in de vormgeving en al dan niet 
samenwerken zijn gebaseerd op de mogelijk demotiverende werking, die van deze 
beperkingen uit gaat (Clark & Sugrue, 1990). Deze beperkingen, al dan niet 
samenwerken en achtergrondkenmerken van de student zijn als controle in het 
model opgenomen, mede omdat in eerder onderzoek is gevonden dat 
beginkennisniveau van de student een sterke invloed heeft op zowel leerresultaat 
(o.a. Dochy et al., 1999; Reynolds & Walberg, 1991, 1992a, 1992b, 1992c) als 
actieve tijdbesteding (Gettinger & White, 1979; Gettinger, 1984a).  

De gegevens zijn geanalyseerd met behulp van beschrijvende statistiek en met 
behulp van stapsgewijze regressieanalyses en commonality analysis. Deze 
laatstgenoemde analyse maakt het mogelijk de additieve, unieke en gedeelde 
bijdrage aan verklaarde variantie in de afhankelijke variabelen te bepalen. De 
afhankelijke variabelen in voorliggend onderzoek zijn tijd besteed aan nieuwe, 
verplichte instructie in de deelproblemen, tijd besteed aan het schrijven van 
essays, practicumcijfer en cijfer op de afsluitende theorie.  

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de analyses per onderzoeksvraag 
samengevat en bediscussieerd in het licht van de vraagstelling en de 
verwachtingen, die ontleend zijn aan de literatuur. Achtereenvolgens komen de 
onderzoeksresulaten ten aanzien van de effectiviteit en efficiёntie van het 
interactief practicum in zijn geheel aan bod (7.1), de bijdrage aan leerresultaat en 
actieve tijdbesteding van instructiekenmerken in de leeromgeving en 
toetsomgeving, ingedeeld volgens de componenten gelegenheid tot leren en 
kwaliteit van instructie (7.2), de bijdrage van beperkingen in de vormgeving voor 
zowel de leeromgeving als de toetsomgeving (7.3) en de bijdrage van de 
covariaten (7.4). De succesvolle factoren van het interactief practicum worden 
samengevat. Ingegaan wordt op de voorwaarden waaraan de logfiles moeten 
voldoen. Vervolgens worden implicaties voor de onderwijspraktijk geschetst, 
waarbij ingegaan wordt op de betekenis van dit onderzoek voor het ontwikkelen 
van courseware (7.5). Het hoofdstuk wordt afgesloten met implicaties voor de 
theorievorming en suggesties voor verder onderzoek (7.6). 

7.1   Effectiviteit en efficiëntie van het interactief practicum 

Bij het invoeren van veranderingen in de instructievorm heeft het docententeam, 
dat verantwoordelijk was voor het Dierfysiologie onderwijs er altijd naar gestreefd 
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het beheersingsniveau van de leerstof te handhaven. Bij de eerste versies van dit 
practicum lag het gemiddelde cijfer op het practicumonderdeel volgens de 
schatting van de docenten rond de 7.5. De gevonden resultaten in dit onderzoek 
ondersteunen deze schatting: het gemiddelde cijfer op het interactief practicum in 
deze onderwijssituatie bedraagt 7.53. Gemiddeld besteden studenten anderhalf 
uur aan het interactief practicum, waarbij het verschil in tijdbesteding tussen 
farmaceuten en biologen gemiddeld een half uur bedraagt. De studenten besteden 
zestig procent van de totale tijd in de leeromgeving en ze maken relatief weinig 
fouten bij tussentijdse toetsing. Een groot gedeelte van de bestede tijd in het 
interactief practicum is actieve tijdbesteding (time on task): in de leeromgeving 
bedraagt de actieve tijdbesteding 91 procent en in de toetsomgeving 100 procent. 
De operationalisering van actieve tijdbesteding in de toetsomgeving zou verbeterd 
kunnen worden door tijd, die studenten besteden aan extra pogingen bij het 
schrijven van essays onder te brengen bij negatieve tijdbesteding (herhaling) in de 
toetsomgeving. Bright (1983) heeft het concept Academic Learning Time toegepast 
bij het verklaren waarom courseware een efficiёnte werking heeft. Courseware 
biedt namelijk de mogelijkheid veel time on task te creëren onder de voorwaarde 
dat de kwaliteit van de aangeboden toetsing van hoge kwaliteit is (Bright, 1983; 
Hannafin & Peck, 1988). Het resultaat, dat studenten in dit interactief practicum 
van de totale tijd in de leeromgeving de meeste tijd besteden aan time on task en 
heel weinig tijd aan herhaling bij toetsing, is een onderbouwing van het door Bright 
(1983) beschreven fenomeen.  

In de leeromgeving besteden studenten gemiddeld vijfenveertig procent van de 
totale tijd aan verplichte leerstof, waarvan bijna de helft aan het doornemen van 
nieuwe instructie in de deelproblemen, ruim tien procent aan extra onderdelen en 
bijna vijf procent aan beperkingen van de vormgeving. In de toetsomgeving 
besteden studenten aan verslaglegging veertig procent van de totale tijd, waarbij 
de minste tijd wordt besteed (bijna zes procent) aan het schrijven van het eerste 
essay en aan de overige essays rond tien procent per essay. 

In de leeromgeving wordt ongeveer evenveel tijd besteed aan het doornemen van 
instructie (19%), aan toetsing bestaande uit het beantwoorden van vragen en 
invullen van tabellen en op vrijwillige basis doornemen van visuele informatie 
(23%) en aan overige onderdelen, zoals de inleiding, activeren beginkennis, 
preparatie, raadplegen begrippen, reviewing en beperkingen van de vormgeving 
(19%). Studenten besteden in de leeromgeving negentien procent van de totale tijd 
aan het doornemen van bewegende beelden. 

De voorspellende waarde van kenmerken in het interactief practicum aan het cijfer 
op het interactief practicum (leerresultaat op korte termijn) is groot, namelijk ruim 
dertig procent. Daarvan verklaren kenmerken van de leeromgeving tien procent en 
kenmerken van de toetsomgeving ruim twintig procent. Coleman et al. (1966) 
vonden in het eerste grootschalige onderzoek naar de effectiviteit van onderwijs in 
de Verenigde Staten dat slechts tien procent van de variantie in leerresultaat 
verklaard werd door kenmerken van het onderwijs na statistisch corrigeren voor 
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aanleg en het sociaal milieu van de leerlingen. Bloom (1974) geeft aan dat het bij 
deze onderwijskenmerken vooral om tijd besteed aan leren (time on task) gaat. De 
voorspellende waarde van de instructiekenmerken in dit interactief practicum op 
leerresultaat is ongeveer drie keer zo groot.  

De voorspellende waarde van de kenmerken in het interactief practicum aan 
instructie in de leeromgeving en actieve tijdbesteding in de toetsomgeving is groot: 
instructiekenmerken verklaren ruim veertig procent van de variantie in tijd besteed 
aan instructie in de deelproblemen en ruim dertig procent in actieve tijd in de 
toetsomgeving.  

De voorspellende waarde van de instructiekenmerken in het interactief practicum 
aan het cijfer op de afsluitende theorie (leerresultaat op langer termijn) is gering, 
namelijk ruim zes procent.  

7.2   Invloed van instructiekenmerken op leerresultaat en actieve 
tijdbesteding 

De algemene onderzoeksvraag is opgesplitst in een aantal onderzoeksvragen. Er 
is een onderverdeling gemaakt naar onderzoeksvragen in de leeromgeving en in 
de toetsomgeving van het interactief practicum. De effectiviteit en efficiёntie van 
instructiekenmerken worden per onderzoeksvraag samengevat en bediscussieerd 
in het licht van verwachtingen, die gebaseerd zijn op de onderzoeksliteratuur. Bij 
de onderzoeksvraag, waar de invloed van instructiekenmerken volgens de 
component kwaliteit van instructie op actieve tijdbesteding centraal staat, is 
nagegaan in hoeverre deze instructiekenmerken een versnellende of verdiepende 
functie hebben bij het leren. Bij de bespreking per onderzoeksvraag wordt ook de 
bijdrage van beginkennisniveau aan het begin van de studie betrokken, vanwege 
de in de literatuur gevonden complexe interactie tussen beginkennisniveau, actieve 
tijdbesteding en leerresultaat. Gettinger (1984a, 1985) laat bijvoorbeeld met 
onderzoek in het basisonderwijs gebaseerd op het leermodel van Carroll (1963, 
1989) zien, dat studenten met een hoog beginkennisniveau minder tijd nodig 
hebben voor het bereiken van het leerresultaat in vergelijking met studenten met 
een laag beginkennisniveau. Achtereenvolgens worden de bijdrage van 
instructiekenmerken in de leeromgeving volgens de component gelegenheid tot 
leren op actieve tijdbesteding bediscussieerd (onderzoeksvraag I), de bijdrage van 
instructiekenmerken in de leeromgeving volgens de component kwaliteit van 
instructie op leerresultaat en actieve tijdbesteding (onderzoeksvraag II), de 
bijdrage van instructiekenmerken in de toetsomgeving volgens de component 
gelegenheid tot leren op leerresultaat (onderzoeksvraag IV) en de bijdrage van 
instructiekenmerken in de toetsomgeving volgens de component kwaliteit van 
instructie op leerresultaat en actieve tijdbesteding (onderzoeksvraag V). 
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7.2.1   Invloed instructiekenmerken in leeromgeving volgens gelegenheid tot 
leren op actieve tijdbesteding 

In onderzoeksvraag I staat de bijdrage van instructiekenmerken in de 
leeromgeving ingedeeld volgens de component gelegenheid tot leren aan actieve 
tijdbesteding centraal. Onder de component gelegenheid tot leren in de 
leeromgeving vallen nieuwe instructie in de deelproblemen, verplichte overige 
nieuwe leerstof, extra leerstof en de kwaliteit van tussentijdse toetsing. Verwacht 
wordt dat meer actieve tijdbesteding aan deze instructiekenmerken positief 
samenhangt met tijd besteed aan nieuwe instructie in de deelproblemen en met tijd 
besteed aan het schrijven van essays, onder de voorwaarde dat de aangeboden 
toetsing in de leeromgeving van hoge kwaliteit is in termen van een grote 
slaagkans (4.10.2) en dat het beginkennisniveau van de student geen invloed heeft 
op tijdbesteding (4.10.4).  

In dit onderzoek blijkt dat studenten heel weinig tijd besteden aan herhaling bij 
toetsing, relatief weinig fouten maken bij de tussentijdse toetsing en uit de 
regressieanalyses blijkt dat foutenpercentages bij tussentijdse toetsing als 
operationalisering van de kwaliteit van toetsing geen bijdrage leveren aan 
leerresultaat. Geconcludeerd kan worden dat aan de eerste voorwaarde is 
voldaan: de aangeboden toetsing heeft een grote slaagkans. Verder blijkt uit de 
regressienanalyses dat er geen verschil is in tijd besteed aan instructie in de 
leeromgeving tussen studenten met een hoog of laag eindexamencijfer op de 
bètavakken als operationalisering van beginkennisniveau aan het begin van de 
studie. Ook aan de tweede voorwaarde is voldaan: het beginkennisniveau van de 
student heeft geen invloed op tijd besteed aan instructie in de leeromgeving.  

In dit onderzoek blijkt dat het grootste deel van de tijd in de leeromgeving wordt 
besteed aan verplichte nieuwe leerstof, onderverdeeld in instructie in de 
deelproblemen en verplichte, nieuwe leerstof met een ondersteunende functie bij 
het doornemen van instructie. Aan beide onderdelen wordt ongeveer evenveel tijd 
besteed. Studenten besteden aan tekstuele instructie in de deelproblemen 
ongeveer twee keer zoveel tijd als aan instructie, waarin naast tekst ook 
beeldmateriaal wordt aangeboden (visuele instructie). De regressieanalyses laten 
zien dat tijdbesteding aan visuele instructie in de deelproblemen positief 
samenhangt met actieve tijdbesteding in de toetsomgeving. Verplichte overige 
nieuwe leerstof valt uiteen in het activeren van beginkennis, doornemen van de 
preparatie en het beantwoorden van vragen en invullen van tabellen. De 
regressieanalyses laten zien dat alle onderdelen, die onder verplichte nieuwe 
leerstof vallen, positief samenhangen met tijd besteed aan instructie in de 
leeromgeving en met actieve tijdbesteding in de toetsomgeving.  

Een relatief klein deel van de totale tijdbesteding in de leeromgeving wordt besteed 
aan het doornemen van extra leerstof. Extra leerstof in de leeromgeving valt uiteen 
in het doornemen van de inleiding, het activeren van beginkennis op vrijwillige 
basis, het doornemen van begrippen, reviewen en doornemen van visuele 
informatie bij vragen, voorafgaand aan en tijdens tabellen. De meeste tijd besteden 
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de studenten aan het doornemen van de inleiding en aan visuele informatie 
voorafgaand aan tabellen. De regressieanalyses laten zien dat van alle 
onderdelen, die onder extra leerstof vallen, alleen het doornemen van visuele 
informatie voorafgaand aan het invullen van tabellen positief samenhangt met tijd 
besteed aan instructie in de leeromgeving en aan actieve tijdbesteding in de 
toetsomgeving. De vraag is nu waarom alleen dit onderdeel van extra aangeboden 
leerstof positief samenhangt met actieve tijdbesteding? Bij de operationalisering 
van variabelen is vermeld dat vanwege het achterwege blijven van een uniek 
kenmerk bij het coderen van de logfiles tijd besteed aan de verplichte en extra 
visuele informatie voorafgaand aan de tabellen niet gescheiden kon worden 
(5.5.3). Het lijkt er op dat de invloed van de verplicht aangeboden visuele 
informatie op tijd besteed aan instructie in de leeromgeving en actieve 
tijdbesteding in de toetsomgeving groter is in vergelijking met de invloed van de 
extra aangeboden visuele informatie. Het lijkt gerechtvaardigd dit onderdeel onder 
te brengen bij verplichte, nieuwe leerstof met een ondersteunende functie bij het 
doornemen van instructie.  

Dit onderzoek laat zien dat de geformuleerde verwachting ten aanzien van de 
positieve samenhang tussen instructiekenmerken volgens de component 
gelegenheid tot leren en actieve tijdbesteding bevestigd wordt voor alle onderdelen 
die onder verplichte nieuwe leerstof vallen, met uitzondering van tijd besteed aan 
tekstuele instructie in de deelproblemen. Dit onderzoeksresultaat kan 
geïnterpreteerd worden in het licht van de principes van beheersingsleren (Bloom, 
1974). Door de vormgeving van de leeromgeving krijgt de student namelijk de 
gelegenheid de tijd te besteden die hij of zij nodig heeft om het gewenste 
beheersingsniveau te bereiken. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de student 
wel selectief te werk gaat bij de keuze aan welke onderdelen hij of zij tijd wil 
besteden. Dit onderzoek laat verder zien dat de student er voor kiest in de 
leeromgeving tijd te investeren in het doornemen van verplichte nieuwe leerstof en 
dat hij of zij dat consequent doet. De tijdbesteding aan verplichte nieuwe leerstof in 
het interactief practicum kan beschouwd worden als een stabiel, 
persoonsgebonden kenmerk. Dat wil zeggen dat de student, die veel tijd besteedt 
aan visuele instructie in de leeromgeving van dit interactief practicum ook veel tijd 
besteedt aan overige verplichte, nieuwe leerstof, aan het schrijven van essays en 
aan het doornemen van (extra) visuele informatie voorafgaand aan tabellen.  

Onderzoek naar het aanbieden van hulp in courseware laat zien dat studenten de 
hulpsystemen nauwelijks gebruiken of helemaal negeren (Aleven et al., 2003; 
Shute & Gluck, 1996; Wood & Wood, 1999). Het voorliggend onderzoek 
onderbouwt het genoemd onderzoeksresultaat: ook in dit interactief practicum 
maken studenten heel weinig gebruik van de extra aangeboden leerstof, met 
uitzondering van het doornemen van de inleiding en er wordt geen samenhang 
gevonden tussen tijd besteed aan extra leerstof en actieve tijdbesteding in de 
leeromgeving en toetsomgeving. 
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Geconcludeerd kan worden dat in dit interactief practicum de verwachte positieve 
samenhang tussen instructiekenmerken in de leeromgeving volgens de component 
gelegenheid tot leren en actieve tijdbesteding alleen gevonden wordt voor het 
doornemen van verplicht aangeboden nieuwe leerstof.  

7.2.2   Resultaten instructiekenmerken in leeromgeving volgens kwaliteit van 
instructie 

In onderzoeksvraag II staat de bijdrage van instructiekenmerken in de 
leeromgeving, ingedeeld volgens de component kwaliteit van instructie aan 
leerresultaat en actieve tijdbesteding centraal. Onder de component kwaliteit van 
instructie vallen de subcomponenten structurering, de aanwezigheid van de 
evaluatiecyclus en het creёren van een authentieke omgeving. Bij de invulling van 
de subcomponenten is gebruik gemaakt van de instructional events volgens 
Gagné (1970). Verwacht wordt dat meer tijd besteed aan instructiekenmerken die 
onder de subcomponenten vallen of het vaker in aanraking komen met deze 
instructiekenmerken een positieve invloed heeft op leerresultaat. Ten aanzien van 
de relatie tussen leerresultaat en beginkennisniveau van de student is de volgende 
verwachting geformuleerd: studenten met een hoog beginkennisniveau behalen 
een beter leerresultaat en maken minder fouten bij de tussentijdse toetsing in 
vergelijking met studenten met een laag beginkennisniveau. Deze verwachting 
wordt niet bevestigd. Uit de regressieanalyses blijkt namelijk dat er geen verschil is 
in het practicumcijfer tussen studenten met een hoog of laag eindexamencijfer op 
de bètavakken als operationalisering van beginkennisniveau aan het begin van de 
studie. Ook wordt er geen verschil gevonden in het aantal gemaakte fouten bij 
tussentijdse toetsing in de leeromgeving. 

In dit onderzoek blijkt dat er iets meer tijd in de leeromgeving wordt besteed aan 
instructiekenmerken die vallen onder de aanwezigheid van de evaluatiecyclus in 
vergelijking met instructiekenmerken die onder creёren van een authentieke 
omgeving vallen. Studenten besteden in de leeromgeving van het interactief 
practicum de minste tijd aan instructiekenmerken die vallen onder structurering.  

Uit de regressieanalyse met practicumcijfer als afhankelijke variabele blijkt dat 
instructiekenmerken die onder structurering en de aanwezigheid van de 
evaluatiecyclus vallen een kleine positieve bijdrage aan verklaarde variantie in 
practicumcijfer leveren. Geen enkel instructiekenmerk van de component kwaliteit 
van instructie in de leeromgeving levert een bijdrage aan verklaarde variantie in het 
cijfer op de afsluitende theorie. 

De subcomponent ‘structurering’ valt uiteen in tijd besteed aan het doornemen van 
een inleiding, het verplicht en op vrijwillige basis doornemen van informatie van 
benodigde beginkennis en toetsing daarvan, het doornemen van begrippen en het 
reviewen van leerstof. De meeste instructiekenmerken die onder de subcomponent 
structurering vallen worden als extra leerstof aangeboden, met uitzondering van 
het verplicht doornemen en toetsen van benodigde beginkennis. Uit onderzoek 
naar het aanbieden van hulp in courseware blijkt dat studenten die dergelijke 
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hulpsystemen gebruiken een beter leerresultaat halen (Aleven et al., 2003; Shute 
& Gluck, 1996; Wood & Wood, 1999). De verwachting is dan ook dat het 
doornemen van alle onderdelen die onder structurering vallen en als extra leerstof 
(hulp) worden aangeboden een positieve invloed hebben op leerresultaat. De 
regressieanalyses laten zien dat deze verwachting alleen bevestigd wordt voor tijd 
besteed aan het doornemen van de inleiding. Blijkbaar bevat de inleiding een 
onderdeel dat bijdraagt aan het begrijpen van de leerstof in tegenstelling tot andere 
onderdelen die als hulp worden aangeboden worden, zoals het op vrijwillige basis 
activeren van benodigde beginkennis, het raadplegen van begrippen of reviewen 
van tekstuele instructie of beeldmateriaal. Naast een introductie van het 
wetenschappelijke probleem, een uitleg van de structuur van het interactief 
practicum en een uitleg van het hulpmenu bevat de inleiding nog 
achtergrondinformatie in de vorm van beeldmateriaal. Waarschijnlijk heeft deze 
achtergrondinformatie een effectieve werking, maar uitsluitsel kan niet gegeven 
worden, omdat het in het voorliggend onderzoek niet mogelijk was tijd besteed aan 
deze achtergrondinformatie te scheiden van de overige informatie die in de 
inleiding wordt aangeboden (5.5.3).  

De subcomponent ‘aanwezigheid van de evaluatiecyclus’ valt uiteen in tijd besteed 
aan tekstuele instructie in de deelproblemen, aan tijd besteed aan het voor het 
eerst beantwoorden van vragen en aan het voor het eerst invullen van tabellen, het 
aantal keer in aanraking komen met uitgebreide tekstuele feedback en de 
foutenpercentages bij het beantwoorden van vragen over beginkennis en in de 
deelproblemen en bij het invullen van tabellen. Uit de regressieanalyses blijkt dat 
het foutenpercentage bij vragen in het derde deelprobleem en het aantal keer in 
aanraking komen met uitgebreide tekstuele feedback een significante bijdrage 
leveren aan practicumcijfer. De bijdrage van deze instructiekenmerken is echter 
tegengesteld aan de geformuleerde verwachting. De kans dat een student in 
aanraking komt met uitgebreide tekstuele feedback is groter naarmate hij of zij 
meer fouten maakt bij het beantwoorden van vragen in de deelproblemen. Er wordt 
vaker tekstuele feedback gegeven na foute antwoorden dan na goede antwoorden 
(5.5.2). De statistische significante bijdrage van dit instructiekenmerk aan het 
practicumcijfer kan daarom geïnterpreteerd worden als gedrag van een ‘goede’ 
student, dat wil zeggen een student met een hoog practicumcijfer. Het resultaat dat 
het aantal keer in aanraking komen met visuele feedback na het beantwoorden 
van vragen geen bijdrage levert aan practicumcijfer levert aanwijzingen voor 
bovengenoemde interpretatie (zie bijlage 4C). Visuele feedback bij het 
beantwoorden van vragen wordt namelijk alleen gegeven na een fout antwoord 
(5.5.2). De significante bijdrage van foutenpercentage bij het beantwoorden van 
vragen in het derde deelprobleem aan practicumcijfer valt moeilijker te 
interpreteren. Blijkbaar bevat het derde deelprobleem een of meer vragen, die 
‘goede’ studenten in de betekenis van studenten met een hoog practicumcijfer 
vaker fout beantwoorden in vergelijking met studenten met een laag 
practicumcijfer. Een toetsanalyse op vraagniveau kan inzicht geven bij welke 
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vragen iets mis is met bijvoorbeeld de formulering (Bender, 2003; Van Berkel & 
Bax, 2006). 

De subcomponent ‘creëren van een authentieke omgeving’ valt uiteen in tijd 
besteed aan het doornemen van visuele instructie, aan tijd besteed aan het 
doornemen van de preparatie van het proefdier, aan tijd besteed aan visuele 
informatie bij vragen, voorafgaand aan en tijdens het invullen van tabellen. Geen 
enkel instructiekenmerk van de subcomponent ‘creëren van een authentieke 
omgeving’ levert een bijdrage aan het practicumcijfer. 

Op grond van de onderzoeksliteratuur wordt verwacht dat de aanwezigheid van 
toetsing, het opdelen in relatief kleine instructie eenheden en het aanbieden van 
multimedia in de vorm van video leiden tot een beter leerresultaat. In dit onderzoek 
wordt deze verwachting niet bevestigd. Een verklaring voor het niet kunnen 
aantonen van een effect van genoemde grotendeels verplicht aangeboden 
instructiekenmerken wordt gevonden in de beperking in het voorliggende 
onderzoek, dat maar één combinatie van effectieve instructiekenmerken wordt 
aangeboden uit een groot aantal mogelijkheden.  

Bij structurering is onderscheid gemaakt naar instructiekenmerken met een 
versnellende en verdiepende functie bij het leren. Onder instructiekenmerken met 
een versnellende functie bij het leren vallen het doornemen van een inleiding en 
het verplicht en op vrijwillige basis doornemen van benodigde beginkennis. 
Verwacht wordt dat meer tijdbesteding aan deze instructiekenmerken leidt tot 
minder tijdbesteding aan instructie in de leeromgeving en actieve tijdbesteding in 
de toetsomgeving. Van de overige instructiekenmerken die onder kwaliteit van 
instructie in de leeromgeving vallen wordt verwacht dat ze een verdiepende functie 
hebben bij het leren, dat wil zeggen dat het doornemen van deze 
instructiekenmerken positief samenhangt met het doornemen van instructie in de 
deelproblemen en met het schrijven van essays. De regressieanalyses die 
uitgevoerd zijn bij het beantwoorden van onderzoekvraag I leverden als resultaat 
een positieve samenhang tussen het doornemen van verplicht aangeboden 
leerstof, tijd besteed aan instructie in de deelproblemen en actieve tijdbesteding in 
de toetsomgeving en geen samenhang tussen het doornemen van extra leerstof 
en actieve tijdbesteding. Het doornemen van de inleiding en de benodigde 
beginkennis via het hulpmenu gebeurt op vrijwillige basis. Geconcludeerd kan 
worden dat het doornemen van deze instructiekenmerken niet leidt tot de 
verwachte versnelling bij het doornemen van instructie in de deelproblemen en bij 
het schrijven van essays. Ook het doornemen van begrippen, gebruik maken van 
reviewmogelijkheden en het doornemen van visuele informatie bij vragen en 
tijdens het invullen van tabellen leidt niet tot de verwachte verdieping bij het 
doornemen van instructie in de deelproblemen en bij het schrijven van essays. De 
resultaten van de beschrijvende statistiek leveren echter aanwijzingen dat het 
doornemen van de inleiding wel de verwachte versnellende functie heeft bij het 
leren. Het blijkt namelijk dat het doornemen van de inleiding leidt tot een hoger 
cijfer, tot minder tijdbesteding aan instructie in de deelproblemen, aan verplichte 
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beginkennis, aan tussentijdse toetsing en aan het schrijven van essays (6.1.8). 
Vanwege de complexe interactie tussen factoren en afhankelijke variabelen is het 
interessant in vervolgonderzoek de onderlinge relaties in een padanalyse te 
onderzoeken.  

In het voorliggend onderzoek is een aanzet gegeven om inzicht te krijgen in de 
invloed van instructiekenmerken op het leerproces, maar de interpretatie van de 
onderzoeksresultaten wordt bemoeilijkt door de beperkte mogelijkheden in de 
onderzoeksopzet. Omdat het interactief practicum maar uit één combinatie van 
instructiekenmerken bestaat, waarvan het grootste gedeelte verplicht wordt 
aangeboden, schiet de onderzoeksopzet in voorliggend onderzoek tekort. Het is in 
vervolgonderzoek waarschijnlijk alleen zinvol van de instructiekenmerken die als 
extra leerstof worden aangeboden na te gaan of zij een versnellende dan wel 
verdiepende functie hebben bij het leren.  

Geconcludeerd kan worden dat de verwachte positieve samenhang tussen 
instructiekenmerken in de leeromgeving volgens kwaliteit van instructie en 
leerresultaat alleen gevonden wordt voor het doornemen van de inleiding. Blijkbaar 
bevat de inleiding essentiële informatie, die studenten missen wanneer ze de 
inleiding overslaan. De indeling volgens de component gelegenheid tot leren levert 
een betere interpretatie van de onderzoeksresultaten op dan de indeling volgens 
de component kwaliteit van instructie. Studenten die tijd willen investeren doen dat 
consequent aan verplichte, nieuwe leerstof in de leeromgeving.  

7.2.3   Resultaten instructiekenmerken in de toetsomgeving 

In onderzoeksvraag IV staat de bijdrage van instructiekenmerken in de 
toetsomgeving, ingedeeld volgens de component gelegenheid tot leren aan 
leerresultaat centraal. Onder de component gelegenheid tot leren in de 
toetsomgeving valt de tijdbesteding die de studenten aan de vier essays 
afzonderlijk hebben besteed. Verwacht wordt dat meer tijdbesteding aan het 
schrijven aan de vier essays leidt tot een beter leerresultaat onder de voorwaarde 
dat het beginkennisniveau van de student geen invloed heeft. De regressieanalyse 
laat inderdaad zien dat er geen verschil is in actieve tijdbesteding in de 
toetsomgeving tussen studenten met een hoog of laag eindexamencijfer op de 
bètavakken als operationalisering van beginkennisniveau aan het begin van de 
studie.  

Het blijkt dat studenten veertig procent van de totale tijd in het interactief practicum 
besteden aan het schrijven van essays, waarvan vijf procent aan het eerste essay 
en rond tien procent aan de overige essays. De regressieanalyses laten zien dat 
tijd besteed aan de afzonderlijke essays geen significante bijdrage levert aan het 
practicumcijfer en aan het cijfer op de afsluitende theorie.  

In onderzoeksvraag V staat de bijdrage van instructiekenmerken in de 
toetsomgeving, ingedeeld volgens de component kwaliteit van instructie aan 
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leerresultaat en actieve tijdbesteding centraal. Onder de component kwaliteit van 
instructie in de toetsomgeving valt de omvang per essay.  

Dit onderzoek laat zien dat in het eerste essay het minst aantal lettertekens is 
gebruikt, namelijk bijna 300 lettertekens en dat de overige essays twee keer zo 
omvangrijk zijn. De regressieanalyse met practicumcijfer als afhankelijke variabele 
laat zien dat het gebruik van veel woorden in het laatste essay leidt tot een hoger 
cijfer. Er is sprake van een zeer grote bijdrage. Het aantal gebruikte woorden in het 
tweede essay leidt ook tot een hoger cijfer op het interactief practicum, maar er is 
sprake van een klein effect. De regressieanalyse met actieve tijdbesteding in de 
toetsomgeving als afhankelijke variabele laat zien dat er een positieve samenhang 
is tussen het gebruik van veel woorden bij het schrijven van het tweede en derde 
essay en totale tijdbesteding aan het schrijven van essays. De regressieanalyse 
met cijfer op de afsluitende theorie als afhankelijke variabele laat zien dat geen van 
de instructiekenmerken in de toetsomgeving (omvang en tijd besteed aan het 
schrijven van essays) een bijdrage aan dit cijfer levert. 

De grote invloed van omvang van het laatste essay op leerresultaat op korte 
termijn kan het gevolg zijn van een beoordelingsartefact. De docent laat zich in dat 
geval bij het beoordelen van de essays ‘misleiden’ door het gebruik van veel 
woorden. Dit onderzoek geeft geen mogelijkheid inzicht te krijgen welke criteria de 
docent heeft gebruikt bij het beoordelen van de essays. Het ligt echter voor de 
hand op grond van resultaten van eerder onderzoek naar schrijfvaardigheid aan te 
nemen dat de omvang van een essay wel degelijk iets zegt over de kwaliteit ervan. 
Onderzoekers rapporteren telkens weer dat de omvang van een essay een sterke 
voorspeller is van de kwaliteit van dat essay, hoewel ze hun verbazing uitspreken 
dat deze ‘eenvoudige’ kwantitatieve variabele een dergelijke grote invloed heeft 
(Breland et al., 1987, geciteerd in Powers et al., 1994; Page, 1994; Page & 
Petersen, 1995; Kaplan et al.; 1998). Ook het gegeven dat verschillende docenten 
de essays van farmaceuten en biologen hebben nagekeken en dat bij beide 
groepen de grote invloed van het aantal gebruikte woorden bij het laatste essay op 
practicumcijfer wordt gevonden, pleit er voor dat het aantal gebruikte woorden bij 
het laatste essay inderdaad een maat is voor de kwaliteit van dat essay. Maar 
onderzoek in de vorm van een inhoudsanalyse is noodzakelijk, voordat deze 
conclusie definitief getrokken kan worden. Eerder is aangegeven dat de 
voorbeeldessays die na het afronden van het tweede en laatste essay worden 
gepresenteerd het meest omvangrijk zijn (5.1.8). Dit is een extra onderbouwing 
van de interpretatie dat de omvang van een essay een maat is voor de kwaliteit 
van dat essay. 

Op grond van de onderzoeksliteratuur wordt verwacht dat actieve tijdbesteding in 
de toetsomgeving een positieve invloed heeft op leerresultaat. In dit onderzoek 
wordt deze invloed niet gevonden, maar wel een kleine invloed van omvang van 
het tweede en een zeer grote invloed van omvang van het laatste essay op cijfer 
op het interactief practicum. Op grond van de onderzoeksliteratuur wordt verwacht 
dat er een positieve samenhang bestaat tussen het aantal gebruikte woorden in 
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een essay en tijdbesteding aan dat essay. In dit onderzoek wordt deze samenhang 
gevonden bij twee essays. Dit leidt per essay tot een complexe interactie tussen 
tijdbesteding, omvang en practicumcijfer. Bij de verklaring speelt een aantal 
factoren een rol, namelijk de aard van de opdracht die gegeven wordt bij de 
verschillende essays, de plaats van de opdracht in het interactief practicum en de 
bijdrage van een opdracht aan de eindopdracht. Van de student wordt verwacht 
dat hij of zij in het eerste essay een aantal feiten noemt. In de overige essays moet 
een redenering opgezet worden. In het laatste essay wordt de eindconclusie 
getrokken. Aan het schrijven van het eerste essay besteden studenten de minste 
tijd. Blijkbaar gaat het hun gemakkelijk af en verder maakt het niet uit hoeveel 
woorden en tijd ze daarbij gebruiken. Het lijkt erop dat de kwaliteit van het eerste 
essay in termen van het aantal gebruikte woorden geen bijdrage levert aan de 
eindconclusie. Bij het tweede essay worden de studenten voor het eerst 
geconfronteerd met het opzetten van een redenering. Ze besteden daar meer tijd 
aan in vergelijking met het eerste essay en het gebruik van veel tijd en woorden 
leidt tot een hoger practicumcijfer. Het lijkt er op dat de tijdsinvestering loont: de 
kwaliteit van het tweede essay in termen van het aantal woorden levert een 
essentiële bijdrage aan de eindconclusie. Aan het derde essay besteden studenten 
evenveel tijd in vergelijking met het tweede essay. Het aantal gebruikte woorden 
hangt positief samen met de tijdbesteding maar leidt niet tot een hoger 
practicumcijfer. Het lijkt erop dat de kwaliteit van het derde essay in termen van 
aantal woorden geen bijdrage levert aan de eindconclusie. In het laatste essay 
heeft tijdbesteding geen invloed, maar is het aantal gebruikte woorden een sterke 
voorspeller voor het practicumcijfer. Deze complexe interactie kan ook 
geïnterpreteerd worden in het licht van de principes van beheersingsleren (Bloom, 
1974). De toetsomgeving is zodanig vormgegeven dat de student de gelegenheid 
krijgt de tijd te investeren die hij of zij nodig heeft om het gewenste 
beheersingsniveau te bereiken. De hoogte van het practicumcijfer is voornamelijk 
gebaseerd op de kwaliteit van het laatste essay, waarin de eindconclusie 
getrokken wordt. De student kan dus in de eerste drie essays zijn of haar gang 
gaan en wordt niet afgerekend op de inhoud van de essays of op de gegeven 
antwoorden bij tussentijdse toetsing. Er is blijkbaar een omgeving gecreëerd 
waarin de student ‘echt’ kan leren. Daarbij gaat de student wel selectief te werk 
door tijd te investeren in het schrijven van het tweede essay als voorbereiding op 
het laatste essay. Geconcludeerd kan worden dat de verwachting dat veel actieve 
tijdbesteding leidt tot een beter leerresultaat alleen opgaat bij het schrijven van het 
tweede essay. 

Ten slotte kan geconcludeerd worden dat de sterke samenhang tussen omvang 
van essays en cijfer op het interactief practicum alleen geldt voor het interactief 
practicum en niet generaliseerbaar is naar cijfer op de afsluitende theoretische 
toets. 
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7.3   Invloed beperkingen in de vormgeving op leerresultaat en 
actieve tijdbesteding 

De mogelijk belemmerende werking van beperkingen bij de vormgeving in de 
leeromgeving (onderzoeksvraag III) en toetsomgeving (onderzoeksvraag VI) op 
leerresultaat en actieve tijdbesteding worden samengevat en bediscussieerd in het 
licht van de verwachting dat beperkingen van de vormgeving een demotiverende 
werking hebben. De bijdrage van beginkennisniveau aan het begin van de studie 
wordt besproken vanwege de in de literatuur gevonden complexe interactie tussen 
beginkennisniveau, actieve tijdbesteding en leerresultaat. De beperkingen bij de 
vormgeving zijn onderverdeeld in beperkingen bij navigatie in de leeromgeving, bij 
tussentijdse toetsing in de leeromgeving en beperkingen bij navigatie in de 
toetsomgeving. Beperkingen bij tussentijdse toetsing zijn onderverdeeld in 
beperkingen bij toetsafname, bij het beoordelen van die toetsen en bij het geven 
van feedback.  

In dit onderzoek blijkt dat de tijdbesteding van de studenten aan beperkingen van 
de vormgeving in zowel de leeromgeving als de toetsomgeving minimaal is. Aan 
navigatie in de leeromgeving wordt één procent van de totale tijd besteed en aan 
herhaling bij tussentijdse toetsing vijf procent. Verder blijkt dat studenten 
nauwelijks in aanraking komen met beperkingen van de vormgeving in de 
leeromgeving en toetsomgeving, met uitzondering van ongeldige functietoetsen bij 
het gebruik van het hulpmenu.  

Ten aanzien van de relatie tussen leerresultaat en beginkennisniveau van de 
student is de volgende verwachting geformuleerd: studenten met een hoog 
beginkennisniveau besteden minder tijd aan beperkingen in navigatie in de 
leeromgeving en aan herhaling bij tussentijdse toetsing in vergelijking met 
studenten met een laag beginkennisniveau. Uit de regressieanalyse blijkt dat deze 
verwachting niet wordt bevestigd: er is in dit interactief practicum geen verschil in 
tijd besteed aan beperkingen in de navigatie in de leeromgeving, aan herhaling bij 
tussentijdse toetsing en het aantal keer in aanraking komen met beperkingen in de 
toetsomgeving tussen studenten met een hoog of laag eindexamencijfer op de 
bètavakken als operationalisering van beginkennisniveau aan het begin van de 
studie.  

Uit de regressieanalyses blijkt dat van de ruim twintig onderzoeksvariabelen die 
onder beperkingen van de vormgeving vallen maar een of twee, telkens 
verschillende variabelen een significante bijdrage leveren aan de afhankelijke 
variabelen. Het aantal keer in aanraking komen met suboptimale feedback en het 
maximaal aantal pogingen bij vragen met meer antwoordgelegenheden leveren 
een significante bijdrage aan het practicumcijfer en het percentage fout bij het 
beantwoorden van vragen met één antwoordgelegenheid levert een significante 
bijdrage aan het cijfer op de afsluitende theorie. De bijdragen van suboptimale 
feedback en het percentage fout bij het beantwoorden van vragen met een 
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antwoordgelegenheid zijn tegengesteld aan de geformuleerde verwachting. Deze 
statistisch significante bijdragen kunnen daarom geïnterpreteerd worden als 
gedrag van een ‘goede’ student, dat wil zeggen een student met een hoog 
practicumcijfer of cijfer op de afsluitende theorie. Goede studenten maken minder 
fouten bij toetsing, waardoor ze minder vaak in aanraking komen met suboptimale 
feedback, minder vaak het maximaal aantal pogingen bereiken bij het 
beantwoorden van vragen en minder fouten maken bij het beantwoorden van 
vragen met één antwoordgelegenheid. 

Uit de regressieanalyses met tijd besteed aan instructie in de deelproblemen als 
afhankelijke variabele blijkt dat deze tijd positief samenhangt met het aantal 
benodigde sessies en het bereiken van het maximaal aantal pogingen bij vragen 
met meer antwoordgelegenheden. De bijdrage van deze beperkingen aan tijd 
besteed aan instructie zijn echter tegengesteld aan de geformuleerde verwachting 
en lastig te interpreteren. Blijkbaar is het aantal benodigde sessies niet een goede 
operationalisering van beperkingen bij de vormgeving in de leeromgeving. Er kan 
in ieder geval geconcludeerd worden dat deze twee onderzoeksvariabelen geen 
belemmerende werking hebben op tijd besteed aan nieuwe instructie in de 
leeromgeving.  

Uit de regressieanalyses met actieve tijd in de toetsomgeving als afhankelijke 
variabele blijkt dat deze tijd negatief samenhangt met tijd besteed aan dubbele 
beginkennis en positief met tijd besteed aan herhaling bij het invullen van tabellen. 
Geconcludeerd kan worden dat tijd besteed aan het doornemen van dubbele 
beginkennis als operationalisering van een programmeerfout een kleine 
belemmerende werking heeft bij het schrijven van essays als operationalisering 
van actieve tijdbesteding in de toetsomgeving. De bijdrage van tijd besteed aan 
herhaling bij het invullen van tabellen is tegengesteld aan de geformuleerde 
verwachting. Eerder is aangetoond dat tijd besteed aan de eerste keer invullen van 
tabellen positief samenhangt met actieve tijdbesteding in de toetsomgeving (6.4.1). 
Bij de operationalisering kon vanwege een fout bij het wegschrijven van logfiles tijd 
besteed aan de eerste keer en herhaling bij het invullen van tabellen niet volledig 
van elkaar gescheiden worden (5.5.2). Blijkbaar heeft tijd die besteed is aan voor 
het eerst invullen van een waarde in een tabel, maar ten onrechte ondergebracht is 
bij tijd besteed aan herhaling, een grotere invloed op actieve tijdbesteding in de 
toetsomgeving in vergelijking met tijd besteed aan herhaling. 

Geconcludeerd kan worden dat het interactief practicum heel weinig beperkingen 
in de vormgeving bevat, waardoor de student nauwelijks tijd verliest en niet 
gedemotiveerd raakt, met als uitzondering een programmeerfout waardoor een 
klein aantal studenten in aanraking komt met dubbele beginkennis. Een verklaring 
waarom beperkingen van de vormgeving in het interactief practicum nauwelijks 
een demotiverende werking hebben kan zijn dat studenten door hun lange 
onderwijservaring tegen een stootje kunnen en hebben leren omgaan met kleine 
onvolkomenheden in het onderwijs. 
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In de onderzoeksliteratuur wordt de verwachting uitgesproken dat een sterk 
gestructureerde onderwijsomgeving met veel verplicht aangeboden leerstof een 
demotiverende werking kan hebben op leerresultaat en actieve tijdbesteding 
(Niemiec et al., 1996). Deze verwachting wordt in het voorliggend onderzoek niet 
bevestigd. Het tegendeel blijkt: studenten besteden het merendeel van de tijd in de 
leeromgeving aan het doornemen van verplichte nieuwe leerstof.  

Een belangrijk principe van het constructivisme is dat de student door zelf zijn of 
haar kennis te construeren leert. Er wordt een sterk beroep gedaan op zelfstandig 
leren (de Jong & van Joolingen, 1998; Oostdam, Peetsma en Blok; 2007; 
Scheerens & Bosker, 1997). Er is een tegenbeweging op gang gekomen die met 
behulp van onderzoek laat zien dat leren in een gestructureerde omgeving effectief 
is en leren in een open leeromgeving zonder begeleiding ineffectief (Niemiec et al., 
1996; de Jong & Joolingen, 1998, Mayer, 2004; Klahr & Nigam, 2004; Klahr & Li, 
2005; Kirschner, Sweller & Clark, 2006). Dit wordt ook bevestigd in voorliggend 
onderzoek: studenten besteden in de leeromgeving het merendeel van de tijd aan 
verplichte, nieuwe leerstof en kiezen heel selectief uit de aangeboden extra 
leerstof. 

7.4   Invloed covariaten 

In het onderwijseffectiviteitsmodel van Creemers voor klassikaal onderwijs is onder 
groeperingsvormen één vorm van samenwerkend leren als effectieve 
groeperingsvorm opgenomen op grond van onderzoeksresultaten, namelijk 
samenwerken waarbij de individuele bijdragen van de groepsleden wordt 
beoordeeld. De overige vormen van samenwerken blijken niet effectief te zijn 
(Slavin, 1996). In dit interactief practicum is een andere vorm van samenwerken 
toegepast, namelijk de samenwerkende studenten leveren één groepsproduct in. 
Vanwege deze reden is samenwerkend leren in het model voor het interactief 
practicum niet opgenomen onder de component kwaliteit van instructie, maar 
onder de component beschikbare roostertijd, als noodoplossing voor falende 
apparatuur. Het onderzoek laat zien dat degenen die samenwerken minder tijd 
besteden aan instructie in de deelproblemen en minder woorden gebruiken bij het 
schrijven van essays. De verwachte demotiverende werking van samenwerken 
wordt niet gevonden, samenwerken leidt niet tot een lager practicumcijfer. Eigenlijk 
blijkt in dit onderzoek dat samenwerken een efficiënte manier van werken is. 
Degenen, die samenwerken besteden in vergelijking met degenen die alleen 
werken minder actieve tijd in de leeromgeving bij gelijkblijvend leerresultaat. Het is 
interessant om na te gaan of dit onderzoeksresultaat ook optreedt in de andere 
varianten van het interactief practicum. 

Beginkennisniveau is op twee manieren geoperationaliseerd, namelijk aan het 
begin van de studie en tijdens de studie. In voorliggend onderzoek is aangetoond 
dat beginkennisniveau aan het begin van de studie (eindexamencijfer op de 
bètavakken) geen bijdrage levert aan het practicumcijfer, aan tijd besteed aan 
instructie in de leeromgeving en aan actieve tijdbesteding in de toetsomgeving. 
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Wel voorspelt beginkennisniveau aan het begin de studie het cijfer op de 
afsluitende theorie. Meestal verklaart het achtergrondkenmerk beginkennisniveau 
in onderzoek naar effectiviteit van onderwijs het grootste gedeelte van de variantie 
in het effectiviteitscriterium. In dit interactief practicum is de invloed van 
beginkennisniveau aan het begin van de studie aan practicumcijfer gering. Een 
aantal verklaringen kan aangedragen worden. Ten eerste gaat het in dit onderzoek 
om universitaire studenten, die relatief homogeen zijn ten aanzien van 
beginkennisniveau in tegenstelling tot de leerlingen in het basis en voortgezet 
onderwijs, waar het meeste onderzoek naar de effectiviteit van onderwijs plaats 
vindt. Een tweede verklaring kan zijn dat het onderzochte interactief practicum 
klaarblijkelijk zo is opgezet dat beginkennisniveau er niet toe doet. Door voldoende 
tijd te investeren bij het doornemen van het interactief practicum worden 
verschillen in beginkennisniveau gecompenseerd. De structuur van het 
onderzochte interactief practicum is blijkbaar zodanig dat ook de ‘zwakkere’ 
studenten kunnen profiteren van het aangeboden onderwijs.  

Farmaceuten besteden veel meer tijd in de leeromgeving en in de toetsomgeving 
in vergelijking met biologen, maar ze halen geen hoger cijfer op het interactief 
practicum. Farmaceuten besteden meer tijd aan het doornemen van de inleiding 
en in het bijzonder aan de functies van het submenu in vergelijking met biologen. 
Farmaceuten die de inleiding overslaan, missen de instructie over de 
mogelijkheden van het hulpmenu. Deze studenten gebruiken van de 
mogelijkheden van het hulpmenu alleen de reviewmogelijkheid. Verder besteden 
ze meer tijd aan verplichte beginkennis. Een mogelijke verklaring voor deze 
onderzoeksresultaten is de mate van ervaring met courseware en de invloed 
daarvan op motivatie. Farmaceuten hebben nog geen ervaring met vergelijkbare 
interactieve practica en zijn daardoor blijkbaar bereid grondiger de mogelijkheden 
van dit interactief practicum te verkennen, in tegenstelling tot de biologen, die 
weten wat het interactief practicum te bieden heeft.  

Vrouwen besteden meer tijd aan instructie in de leeromgeving, aan het schrijven 
van essays en gebruiken meer woorden bij het schrijven van essays in vergelijking 
met mannen. Mannen halen een hoger cijfer als gecorrigeerd wordt voor het 
gebruikte aantal woorden in vergelijking met vrouwen (6.6.3). Twee verklaringen 
kunnen aangedragen worden, de eerste verwijst naar de grotere taalvaardigheid 
van vrouwen, de tweede naar het grotere doorzettingsvermogen van vrouwen. Uit 
onderzoek blijkt dat vrouwen ‘taalvaardiger’ zijn dan mannen (Kyriakides et al., 
2000; Kyriakides, 2005, Breland et al., 1999). Ook in dit onderzoek blijkt dat 
vrouwen meer woorden gebruiken, wat samenhangt met meer tijdbesteding aan 
het schrijven van de essays. Dit onderzoeksresultaat pleit voor de eerste 
verklaring. Daarnaast blijkt echter dat vrouwen ook meer tijd besteden aan nieuwe 
instructie in de deelproblemen (6.6.3). De bereidheid om tijd te willen investeren 
(perserverance) op microniveau zou dit onderzoeksresultaat kunnen verklaren, 
hoewel bij dit interactief practicum meer tijdinvestering niet leidt tot een beter 
leerresultaat. Wel kan de grotere bereidheid van vrouwen om tijd te investeren als 
onderbouwing dienen voor de constatering op macroniveau, dat vrouwen sneller 
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afstuderen in het hoger onderwijs in vergelijking met mannen (Portegijs et al., 
2004). In het hoger onderwijs speelt motivatie (zoals doorzettingsvermogen en de 
bereidheid om tijd te investeren) een veel belangrijker rol in vergelijking met het 
basis en voortgezet onderwijs. Vrouwen kunnen door de opzet van het onderwijs 
(meer keuzevrijheid) profiteren van hun grotere gemotiveerdheid in vergelijking met 
mannen en krijgen in dit interactief practicum de gelegenheid gericht tijd te 
besteden.  

7.5   Effectieve en efficiënte factoren in courseware 

De algemene onderzoeksvraag welke instructiekenmerken een bijdrage leveren 
aan de effectiviteit en efficiëntie van het interactief practicum kan nu beantwoord 
worden. De succesvolle factoren in het interactief practicum volgens de 
componenten gelegenheid tot leren (7.5.1) en kwaliteit van instructie (7.5.2) 
worden samengevat. Ingegaan wordt op de voorwaarden waaraan de logfiles 
moeten voldoen om te kunnen gebruiken in evaluatie en vervolgonderzoek (7.5.3). 
Vervolgens worden implicaties voor de onderwijspraktijk geschetst, waarbij 
ingegaan wordt op de betekenis van dit onderzoek voor het ontwikkelen van 
courseware (7.5.4)  

7.5.1   Succesvolle factoren in het interactief practicum volgens de 
component gelegenheid tot leren 

Het toepassen van de principes van beheersingsleren volgens Bloom (1974) blijkt 
effectief te zijn. Zowel de leeromgeving als de toetsomgeving is zodanig 
vormgegeven dat de student de gelegenheid krijgt de tijd te investeren die hij of zij 
nodig heeft om het gewenste beheersingsniveau te bereiken. De student gaat wel 
selectief te werk bij de keuze aan welke onderdelen hij of zij tijd wil besteden. In de 
leeromgeving kiest de student er voor tijd te investeren in het doornemen van 
verplichte nieuwe leerstof en daarbij is de student consequent. De student maakt 
relatief weinig gebruik van de extra aangeboden leerstof in de leeromgeving. Het 
doornemen van deze extra leerstof leidt niet tot een hoger practicumcijfer met 
uitzondering van het doornemen van de inleiding. De toetsomgeving is zodanig 
vormgegeven dat de student in de eerste drie essays zijn of haar gang kan gaan. 
Pas in het laatste essay vindt de eindbeoordeling plaats. Er is blijkbaar een 
omgeving gecreëerd waarin de student ‘echt’ kan leren. Daarbij gaat de student 
wel selectief te werk door veel tijd te investeren bij het schrijven van het tweede 
essay, wat leidt tot veel woorden en een hoger practicumcijfer. De inhoud van het 
tweede essay kan beschouwd worden als voorbereiding op het laatste essay. 
Verder bevat het interactief practicum heel weinig beperkingen in de vormgeving, 
waardoor de student nauwelijks tijd verliest en niet gedemotiveerd raakt, met één 
uitzondering. Het in aanraking komen met een programmeerfout leidt namelijk tot 
minder actieve tijdbesteding in de toetsomgeving, maar niet tot een lager 
practicumcijfer. 
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7.5.2   Succesvolle factoren in het interactief practicum volgens de 
component kwaliteit van instructie 

Bij het ontwikkelen van het interactief practicum zijn de instructional events van 
Gagné als uitgangspunt genomen (van Gulik & Metz, 1989). Het gaat om het 
aanbieden van mogelijkheden voor oriëntatie en activering van benodigde 
beginkennis, aanbieden van instructie, het begeleiden van het leerproces, nagaan 
of de leerstof begrepen is door toetsing en het geven van feedback, het vaststellen 
van het beheersingsniveau en zorgen voor generalisatie van de leerstof. De 
instructional events verwijzen naar onderliggende cognitieve processen (tabel 3.3). 
Bij de vormgeving van het aanbieden van instructie is gebruik gemaakt van het 
creëren van een authentieke omgeving door het simuleren van de 
wetenschappelijke methode, het simuleren van wetenschappelijke verslaglegging, 
het aanbieden van een alternatief voor het gebruik van proefdieren en het inzetten 
van multimedia. Bij de vormgeving van de laatste vier instructional events zijn de 
effectief gebleken principes van beheersingsleren toegepast, namelijk gebruik 
maken van tussentijdse en eindtoetsing, streven naar een correcte 
antwoordafhandeling, geven van feedback en corrigerende instructie.  

Uit een evaluatie van projecten, waar de auteur van voorliggend onderzoek bij 
betrokken is geweest en waarin gelet is op aspecten als implementatie, 
randvoorwaarden, onderwijsorganisatie en ontwikkelproces blijkt dat het interactief 
practicum Regeling van de Hartwerking de meest succesvolle toepassing is 
geweest (Beetsma, 2003). Wanneer het het ontwikkelde 
onderwijseffectiviteitsmodel van het interactieve practicum wordt toegepast op de 
ontwikkelde courseware dan blijkt dat bij het onderzochte interactieve practicum in 
tegenstelling tot de overige courseware alle negen instructional events volgens 
Gagné zijn toegepast, waarbij vooral de aanwezigheid van tussentijdse toetsing 
samen met eindtoetsing en het gebruik van full screen, full motion video bepalend 
zijn geweest. Geconcludeerd kan worden dat het toepassen van alle genoemde 
instructional events volgens Gagné (1970) een bijdrage hebben geleverd aan het 
succes van dit interactief practicum. Figuur 7.1 respectievelijk 7.2 bevatten een 
overzicht van de effectieve en efficiënte instructiekenmerken in de leeromgeving 
en de toetsomgeving ingedeeld volgens de instructional events van Gagné (1970).  

Het blijkt dat tijd besteed aan het doornemen van de inleiding in de leeromgeving 
en het aantal gebruikte woorden bij het laatste essay in de toetsomgeving als 
onderdeel van de component kwaliteit van instructie effectieve instructiekenmerken 
zijn. 

De principes van het beheersingsleren worden toegepast door het ontwerpen van 
een leeromgeving in de vorm van een interactieve onderwijsdialoog, waarin 
tussentijdse toetsing plaats vindt en een open schrijfomgeving waarin de 
eindtoetsing plaatsvindt. In de leeromgeving wordt de leerstof opgedeeld en 
onmiddellijk getoetst. 
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Figuur 7.1 Overzicht van effectieve en efficiënte instructiekenmerken in 
leeromgeving van het interactief practicum onderverdeeld naar de instructional 
events van Gagné 
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Fig. 7.2 Overzicht van effectieve en efficiënte instructiekenmerken in 
toetsomgeving van het interactief practicum onderverdeeld naar de instructional 
events van Gagné 

Per vraag wordt feedback gegeven in de volgende vorm: na het geven van een 
goed antwoord wordt minimale feedback gegeven, na een fout antwoord wordt de 
mogelijkheid geboden opnieuw een antwoord te geven, waarbij veel aandacht 
geschonken wordt aan uitgebreide feedback. De ‘zwakke‘ student is daarbij 
uitgangspunt. De tussentijdse toetsing moet een hoge slaagkans hebben.  
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Evaluatie van deze toetsing zou zich kunnen richten op beperkingen in de 
vormgeving bij toetsafname, bij het beoordelen van het toetsresultaat en bij het 
geven van feedback. De kwaliteit van de toetsvragen kan bepaald worden met 
behulp van een psychometrische analyse en een foutenanalyse waarbij 
gecontroleerd wordt voor beginkennisniveau (van Berkel, 2000; De Gruijter, 2000, 
van Berkel & Bax, 2006). Daarnaast kunnen de vragen beoordeeld worden op 
formele aspecten (Haladyna, Downing & Rodriguez, 2002; Bender, 2003). Dit 
levert voorstellen op voor verbetering van de toetsing in de leeromgeving. Te 
denken valt aan het aanpassen van de vraagformuleringen, het verbeteren van de 
antwoordafhandeling en het verbeteren van het geven van feedback. De leerstof 
die onder toetsing in de leeromgeving valt, dient in verplichte vorm te worden 
aangeboden. 

De principes volgens de theorie van informatieverwerking worden toegepast door 
het opnemen van structureringsmogelijkheden voor het oriënteren op de leerstof, 
voor het activeren van beginkennis en het bieden van hulp bij het leerproces. Een 
groot deel van de leerstof die onder structurering in de leeromgeving valt, zoals 
onderdelen die zich richten op activering van beginkennis en op het verkrijgen van 
begrip dient op vrijwillige basis te worden aangeboden. Uitzondering daarop is het 
aanbieden van een inleiding.  

Eén principe van het constructivisme, namelijk het creëren van een authentieke 
omgeving, wordt toegepast door te zoeken naar het aanbieden van simulaties die 
een afspiegeling zijn van de ‘werkelijkheid’ en het opnemen van multimedia in de 
vorm van bewegend beeldmateriaal van hoge kwaliteit. De leerstof die onder de 
subcomponent ‘creëren van een authentieke omgeving’ valt, dient in verplichte 
vorm aangeboden te worden.  

Omdat de wetenschappelijke verslaglegging gesimuleerd wordt in de vorm van het 
schrijven van korte essays, dient in de toetsomgeving de eindtoetsing open van 
karakter te zijn. De effectiviteit kan verhoogd worden door onmiddellijk na het 
afronden van het schrijven van een essay feedback te geven over foute 
redeneringen. Dit kan bereikt worden door het digitaliseren van het nakijkproces. In 
de afgelopen jaren is er commerciële software beschikbaar gekomen, die ingezet 
kan worden bij het nakijkproces. Een kritische evaluatie van deze software op 
betrouwbaarheid en validiteit is noodzakelijk. De gegevens die in voorliggend 
onderzoek zijn verzameld kunnen gebruikt worden bij het uittesten van deze 
commerciële software. Essays kunnen opnieuw beoordeeld worden aan de hand 
van een aantal expliciete beoordelingscriteria en vergeleken worden met de eerder 
toegekende practicumcijfers. Een voordeel is dat het beoordelingsproces minder 
subjectief wordt (De Mulder & van Noortwijk, 1999; Sandene et al. 2006; Ben-
Simon & Bennett, 2007). Verder levert het digitaliseren van het nakijken van 
essays tijdwinst op voor de docent.  
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7.5.3   Randvoorwaarden structuur logfiles 

Uit de onderzoeksliteratuur (Reeves, 1986) en voorliggend onderzoek blijkt dat het 
mogelijk is met behulp van logfiles courseware te evalueren en inzicht te krijgen in 
de sterke en zwakke punten van die courseware. Zowel uit de literatuur (Lee & 
Heller, 1997) als in dit onderzoek blijkt echter dat de analyse van logfiles erg 
tijdsintensief kan zijn, vanwege het zeer gedetailleerd niveau van 
gegevensverzameling. In dit onderzoek is gebleken dat het 
onderwijseffectiviteitsmodel voor het interactief practicum een goed hulpmiddel is 
om structuur te bieden aan de logfiles. Het ontwikkelen en programmeren van het 
interactief practicum heeft veel eerder plaatsgevonden dan het ontwikkelen van het 
onderwijseffectiviteitsmodel voor het interactief practicum. Pas in een te laat 
stadium werd vastgesteld dat essentiële informatie in de logfiles ontbrak, waardoor 
in een aantal gevallen niet de ideale operationalisatie kon plaatsvinden. Dit heeft 
zich voorgedaan bij bijvoorbeeld het coderen van feedback bij vragen en het 
onderscheid tussen eerste poging en herhaling bij tabellen.  

Het voorliggend onderzoek heeft een onderwijseffectiviteitsmodel opgeleverd 
waarmee bij nieuwe courseware de juiste informatie uit de logfiles gegenereerd 
kan worden. Aangeraden wordt bij het ontwikkelen van nieuwe courseware op zeer 
gedetailleerd niveau gegevens te verzamelen en met behulp van software, 
gekoppeld aan de courseware, de gegevens te structureren en in te dikken, zodat 
snel over de resultaten voor evaluatiedoeleinden beschikt kan worden. In 
voorliggend onderzoek is gebleken dat een aantal onderzoeksvariabelen een 
operationalisatie zijn van het gedrag van de ‘goede’ student. Het verdient in 
vervolgonderzoek aanbeveling deze operationalisaties onder te brengen bij de 
achtergrondkenmerken van de student.  

7.5.4   Implicaties voor courseware ontwikkeling 

Het onderwijseffectiviteitsmodel zoals geformuleerd in figuur 7.1 en 7.2 kan 
gebruikt worden als model bij het evalueren en ontwikkelen van courseware. In het 
voorliggende onderzoek zijn veel operationaliseringen van kwaliteit van toetsing 
gebruikt met het doel gedifferentieerde aanwijzingen over de kwaliteit van de 
toetsing in de courseware te krijgen. Het verdient aanbeveling deze uitgebreide 
operationalisatie te handhaven.  

Het onderwijseffectiviteitsmodel kan gebruikt worden bij het evalueren van 
courseware in de situatie dat er geen logfiles verzameld zijn. Een analyse van de 
structuur van de courseware met behulp van het model maakt het mogelijk een 
indruk te krijgen of algemeen werkzame didactische principes consequent zijn 
toegepast. Een dergelijke evaluatie levert ook aanwijzingen voor verbeteren van 
courseware op het niveau van antwoordafhandeling en vormgeving van feedback. 
Deze manier van evalueren kan ingezet worden als er weinig tijd beschikbaar is, 
zoals zich vaak voordoet in de situatie dat courseware ontwikkeld wordt (Flagg, 
1990, Reeves, 1992, Laurillard, 1993). 
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Bovendien kan het onderwijseffectiviteitsmodel gebruikt worden bij het beoordelen 
van bestaande courseware. In de loop der jaren is er behoorlijk veel energie 
gestoken in het ontwikkelen van courseware (zie bijvoorbeeld Beetsma, 2003). Met 
het model voor het interactief practicum is het mogelijk de effectiviteit en mogelijk 
de efficiëntie van de ontwikkelde courseware te bepalen.  

Ten slotte kan het overzicht van instructiekenmerken gebaseerd op algemeen 
geldende didactische principes gebruikt worden in de situatie dat nieuwe 
courseware wordt ontwikkeld. Het dient dan als een soort checklist of algemeen 
werkzame didactische principes consequent worden toegepast.  

7.6   Implicaties voor onderzoek en theorievorming 

Dit onderzoek heeft laten zien dat het onderwijseffectiviteitsmodel voor het 
interactief practicum niet alleen gebruikt kan worden als evaluatiemodel, maar ook 
als onderzoeksmodel om inzicht te krijgen in leerprocessen. Het gebruik van 
logfiles op microniveau geeft namelijk inzicht in de tijdbesteding van studenten aan 
onderwijs in een natuurlijke omgeving. Actieve tijdbesteding wordt daarbij 
beschouwd als afspiegeling van de onderliggende cognitieve processen in het 
onderwijseffectiviteitsmodel (Sternberg, 1969; Calfee, 1976). Het model biedt de 
mogelijkheid te voorspellen of een instructiekenmerk een verdiepende of een 
versnellende/faciliterende functie heeft bij het leerproces en onder welke 
omstandigheden dit geldt (Winne, 1983, 1987).  

Kruisvalidatie van het model kan plaats vinden door analyses van de logfiles, die 
bij de tweede en derde variant van het interactief practicum Regeling van de 
Hartwerking zijn verzameld (zie hoofdstuk 1). De logfiles, die bij het interactief 
practicum Summatie zijn verzameld kunnen ook gebruikt worden voor 
kruisvalidatie van het model, omdat dit practicum voor een groot deel een structuur 
heeft, die vergelijkbaar is met het practicum Regeling van de Hartwerking.  

Het model voor het interactief practicum is een uitbreiding en een aanpassing van 
het onderwijseffectiviteitsmodel van Creemers voor klassikaal onderwijs. De 
uitbreiding bestaat uit het opnemen van de subcomponent creёren van een 
authentieke omgeving door middel van simulatie van de ‘werkelijkheid’ en het 
inzetten van multimedia. Het voorliggend onderzoek laat zien dat dit een zinvolle 
uitbreiding is, omdat in het model door de opname van deze subcomponent naast 
de theorie van informatieverwerking en de principes van beheersingsleren ook 
aandacht besteed wordt aan één van de principes van het constructivisme, 
namelijk het creëren van een authentieke omgeving.  

De aanpassing bestaat uit een andere invulling van de component gelegenheid tot 
leren. In het onderwijseffectiviteitsmodel van Creemers voor klassikaal onderwijs 
bestaat de invulling van de component gelegenheid tot leren uit het aanbieden van 
leermiddelen en oefeningen, waarmee de studenten de leerstof leren beheersen. 
In het model voor het interactief practicum speelt de sturing door de docent of de 
student een belangrijke rol. Er is namelijk onderscheid gemaakt naar het 
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doornemen van verplichte nieuwe leerstof, herhaling en extra leerstof. Het 
voorliggend onderzoek laat zien dat dit een zinvolle aanpassing is. Studenten 
besteden de meeste tijd aan het doornemen van verplichte nieuwe leerstof, komen 
relatief weinig in aanraking met herhaling van leerstof en besteden selectief tijd 
aan extra onderdelen in het interactief practicum.  

Het model voor het interactief practicum kent in vergelijking met het 
onderwijseffectiviteitsmodel van Creemers voor klassikaal onderwijs een andere 
onderverdeling van principes van beheersingsleren. Er wordt namelijk onderscheid 
gemaakt naar een positieve en een negatieve impact van instructiekenmerken die 
vallen onder de aanwezigheid van de evaluatiecyclus. Ook bij de component 
gelegenheid tot leren is een dergelijk onderscheid gemaakt. Onder de positieve 
impact valt actief bestede tijd in de vorm van het doornemen van verplichte nieuwe 
leerstof en het doornemen van extra leerstof. Onder de negatieve impact vallen 
beperkingen van de vormgeving bij navigeren. Dit onderscheid maakt het mogelijk 
om naast de sterke punten van courseware ook inzicht te krijgen in de zwakke 
punten. 

In het onderwijseffectiviteitmodel van Creemers voor klassikaal onderwijs wordt 
helderheid van presentatie van de leerstof als effectief instructiekenmerk genoemd. 
In het model voor het interactief practicum is dit vertaald naar instructiekenmerken 
die hulp bieden bij het leerproces zoals het bevorderen van het begrijpen van de 
leerstof in de leeromgeving of het aanbieden van trefwoorden bij het schrijven van 
essays. Deze verandering is ingevoerd om de instructional events van Gagné en 
de onderliggende cognitieve processen als leidraad te kunnen gebruiken. 

Motivatie heeft in het model voor een interactieve onderwijsdialoog een sturende 
centrale rol gekregen, door het te plaatsen tussen aan de ene kant de 
componenten gelegenheid tot leren, kwaliteit van instructie, beschikbare roostertijd 
en achtergrondkenmerken en aan de andere kant gedrag in de onderwijsomgeving 
(actieve tijdbesteding, gebruikte gelegenheden) en cijfer op het interactief 
practicum. Hiermee wordt het mogelijk het model te gebruiken om inzicht te krijgen 
in de invloed van motiverende en demotiverende factoren in courseware op het 
leren.  

De in dit onderzoek toegepaste techniek van commonality analysis, waarbij de 
verklaarde variantie uitgesplitst is in een unieke bijdrage en een gedeelde bijdrage, 
maakt het mogelijk duidelijkheid te krijgen hoe goed en in welke situatie 
instructiekenmerken ingedeeld volgens de componenten kwaliteit van instructie 
en/of de component gelegenheid tot leren leerresultaat en actieve tijdbesteding 
voorspellen. In dit interactief practicum blijkt bijvoorbeeld dat de component 
gelegenheid tot leren in de leeromgeving actieve tijdbesteding beter voorspelt dan 
de component kwaliteit van instructie. Deze techniek maakt het ook mogelijk de 
bijdrage van achtergrondkenmerken aan verklaarde variantie te splitsen in een 
unieke en gedeelde bijdrage. In dit onderzoek blijken gerealiseerde studielast bij 
de start van de cursus als operationalisering van algemeen beginkennisniveau 
tijdens de studie en cijfer op de vakkennis als operationalisering van specifiek 
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beginkennisniveau bij de start van de cursus geen unieke bijdrage te leveren aan 
het practicumcijfer en actieve tijdbesteding en kunnen in vervolgonderzoek 
weggelaten worden. Verder blijkt bij de afhankelijke variabele ‘cijfer op de 
afsluitende theorie’ de gedeelde bijdrage van achtergrondkenmerken aan 
verklaarde variantie erg groot. In vervolgonderzoek kan het aantal 
operationaliseringen van beginkennisniveau tijdens de studie gereduceerd worden. 

In het onderwijseffectiviteitsmodel is uitgegaan van een lineaire relatie tussen 
tijdbesteding en leerresultaat. Onderzoek naar de relaties tussen leerresultaten, 
bestede tijd, motivatie en beginkennisniveau, gebaseerd op het model van Carroll 
(1963, 1989) laat zien dat er mogelijk sprake kan zijn van een niet lineaire / 
exponentiële relatie tussen bestede tijd en leerresultaat, waarbij schattingen zijn 
gemaakt voor beginkennisniveau en motivatie (Suppes, Fletcher & Zanotti, 1975; 
Larsen, Markosian & Suppes, 1978; Aldridge, 1983; Johnston & Aldridge, 1985). 
Hoewel in het model van Walberg aangenomen wordt dat relaties tussen 
tijdbesteding en leerresultaten niet-lineair zijn en daarmee voldoen aan de Cobb-
Douglas functie (Frederick & Walberg, 1980), blijkt uit onderzoek dat niet-lineaire 
verbanden leerresultaten niet beter voorspellen dan lineaire (Walberg & Weinstein, 
1982). Als mogelijke verklaring dragen de auteurs aan dat er te weinig spreiding in 
de onderzoeksvariabelen zit en/of dat de variabelen niet voldoende betrouwbaar 
zijn. Tijdbesteding is bijvoorbeeld gemeten met behulp van vijf onderwerpen als 
onderdeel van een door leerlingen ingevulde vragenlijst. Het is dus interessant in 
vervolgonderzoek te onderzoeken of de voorspellende waarde van het model voor 
een interactief practicum verbetert, wanneer wordt uitgegaan van een relatie 
volgens de natuurlijke logaritme tussen tijdsfactoren en effectiviteitcriteria.  

In het onderwijseffectiviteitsmodel is uitgegaan van directe relaties tussen 
onderwijsfactoren en leerresultaat en van directe relaties tussen 
achtergrondkenmerken van de student en leerresultaten. Uit onderzoek naar 
causale verbanden tussen factoren in het productiviteitsmodel van Walberg blijkt 
dat een theoretisch model met veel onderlinge significante relaties tussen 
achtergrondkenmerken en onderwijsfactoren en tussen onderwijsfactoren 
onderling meer variantie verklaart in vergelijking met het model dat uitgaat van 
directe relaties met leerresultaat (Parkerson, Lomax, Schiller & Walberg, 1984). 
Later onderzoek naar relaties tussen factoren in het theoretisch model laat zien dat 
deze in sterkte en richting per vakgebied en per leeftijdsgroep verschillen 
(natuurwetenschappen: Reynolds & Walberg, 1991, 1992a; wiskunde: Reynolds & 
Walberg, 1992b, 1992c). In dit onderzoek is een begin gemaakt met het 
onderzoeken van relaties tussen componenten van het interactief practicum 
onderling door niet alleen de effecten van kenmerken van het interactief practicum 
op leerresultaten te onderzoeken, maar ook te analyseren hoe de relaties van 
kenmerken van het interactief practicum op actieve tijdbesteding in leeromgeving 
en toetsomgeving verlopen. Verder zijn verwachtingen geformuleerd ten aanzien 
van de richting van relaties tussen (sub)componenten. In het 
onderwijseffectiviteitsmodel voor het interactief practicum, maar ook in het model 
voor klassikaal onderwijs volgens Creemers (1994) loopt de bijdrage van de 
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componenten kwaliteit van instructie en gelegenheid tot leren aan leerresultaat via 
actieve tijdbesteding in de leeromgeving en in de toetsomgeving. Padanalyses 
bieden de mogelijkheid de relaties tussen componenten van dit model in één 
analyse te onderzoeken.  

De leeromgeving in het onderzochte interactief practicum is opgezet volgens een 
onderwijsdialoog. Er is hier sprake van een sterk gestructureerde 
onderwijsomgeving. Het is interessant om na te gaan of deze aanpak ook 
bruikbaar is bij de evaluatie van interactieve practica, die meer open van karakter 
zijn. Daarbij kan gedacht worden aan ‘zuivere’ simulaties. Het interactief practicum 
Summatie (zie hoofdstuk 1) bevat naast het laten uitvoeren van experimenten ook 
een aantal onderdelen waarin studenten zelf experimenten uitvoeren. Het 
onderwijseffectiviteitsmodel voor het interactief practicum kan als richtlijn gebruikt 
worden bij het evalueren van deze courseware. 

In dit onderzoek is een aanzet gegeven om inzicht te krijgen in de invloed van 
instructiekenmerken op het leerproces door te onderzoeken of een 
instructiekenmerk een versnellende of verdiepende functie heeft bij het leren. Uit 
de onderzoeksliteratuur blijkt dat een aantal instructiekenmerken een versnellende 
functie heeft: het aanbieden van oriëntatiemogelijkheden, het activeren van 
benodigde beginkennis, opdelen van leerstof en videofragmenten in relatief kleine 
eenheden, het geven van onmiddellijke feedback en het geven van minimale 
feedback na een goed antwoord (tabel 4.11). Omdat het onderzochte interactief 
practicum maar uit één combinatie van instructiekenmerken bestaat, waarvan het 
grootste gedeelte verplicht wordt aangeboden, is de onderzoeksopzet in 
voorliggend onderzoek tekort geschoten. Het ontwikkelde 
onderwijseffectiviteitsmodel voor het interactief practicum en de gebruikte 
statistische methoden bieden de mogelijkheid experimenten uit te voeren, waarin 
combinaties van de genoemde efficiёnte instructiekenmerken al dan niet zijn 
opgenomen. Daarbij kan de onderzoeksopzet, zoals gehanteerd bij Martin et al. 
(2007) gebruikt worden. Bovendien maakt de techniek van commonality analysis 
het mogelijk tegelijkertijd ook de effectiviteit en efficiёntie van andere 
instructiekenmerken te onderzoeken.  

Het voorliggend onderzoek heeft laten zien dat het toepassen van alle instructional 
events van Gagné (1970), het toepassen van structureringsmogelijkheden vanuit 
de theorie van informatieverwerking, het toepassen van de principes van 
beheersingsleren bij toetsing en het inzetten van multimedia bij het uitvoeren van 
experimenten als simulatie van de wetenschappelijke methode en als alternatief 
voor het gebruik van proefdieren en het creёren van een open schrijfomgeving als 
simulatie van de wetenschappelijke verslaglegging inderdaad leidt tot effectieve en 
efficiёnte courseware.  

Het voorliggend onderzoek heeft een onderwijseffectiviteitsmodel voor courseware 
opgeleverd, dat bij de vulling op practicumniveau gebaseerd is op onderzoek 
vanuit drie leertheorieёn naar effectieve en efficiёnte instructiekenmerken en 
afgeleid is van het onderwijseffectiviteitsmodel van Creemers (1994) voor 
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klassikaal onderwijs. Dit model is als leidraad gebruikt bij het structureren en 
analyseren van tijdgegevens die verzameld zijn in logfiles. Het ontwikkelde model 
kan in vervolgonderzoek als leidraad gebruikt worden bij het evalueren en 
ontwikkelen van courseware en bovendien biedt het model de mogelijkheid om 
inzicht in onderliggende cognitieve processen bij het leren te krijgen. 



   

 

 
Summary 

The research at hand has examined which instructional characteristics of the digital 
practical course ‘Regulation of cardiac activity’ contribute to the success of this 
practical course in terms of effectiveness and efficiency. Objective for the students 
of the practical course is to obtain insight in the theory according to the scientific 
method. The practical course about the regulation of the cardiac muscles of the 
frog has been designed by the department Animal Physiology, part of Biology in 
the University of Groningen. In 1975 this practical course has been introduced in 
the first year Biology curriculum and in the second year Pharmacy curriculum. The 
students had to carry out the experiments on a living frog. After experimenting the 
students wrote a scientific report which was assessed.  As a result of student 
protests against mandatory use of animals in scientific education a video covering 
the preparation of the test animal, the test equipment and the experiments was 
completed with financial support from the Dutch Ministry of Education. In 1985, this 
new instructional method (linear video) has been introduced. The students went 
through the video in a group instead of experimenting themselves. Afterwards they 
wrote their scientific report at home. In 1987, the education board of Biology 
decided that reporting no longer should be part of the Animal Physiology course, 
because of a too large study load for students. For the Department of animal 
physiology this decision was a reason to design a computer-based alternative of 
the course using the earlier developed video.  

The first version of this computer-based practical course was introduced in the 
Biology curriculum in 1988. The version exists from a learning environment in with 
the animal experiments are offered and an assessment environment in which the 
essays are written. The scientific problem treats the question how the regulation of 
the cardiac muscles functions and has been subdivided in four problems areas. 
The problems had been gone through in a fixed order. The structure of a problem 
exists from presenting the problem, choosing a suitable experiment, carrying out 
the experiment by means of watching the video and solving the problem by means 
of the online writing of a short essay. Experiments are offered in the form of a 
tutorial. Two problems are preceded by activation of prior knowledge. During the 
first problem the preparation of the test animal has been shown and the test 
equipment has been introduced. Extra help is available in the form of a glossary, 
information about necessary prior knowledge and a test about prior knowledge. 
The problems are preceded by an introduction, in which the scientific problem is 
described and the structure of the practical course is explained. After finishing the 
computer-based practical course the four short essays have been assessed (grade 
on the practical course). 
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Because of technical innovations four new versions of the computer-based 
practical course have been introduced since the first version (Beetsma, 2004a). 
Introducing these new versions has been successful in terms of efficiency. 

With the same learning result (effectiveness) both for students and teachers a 
reduction in time (efficiency) has taken place. Students spent twelve hours on the 
first version of the practical course (live animal experiments). This time has 
decreased up to an hour and a half on the last version of the computer-based 
practical course. Teachers spent 150 hours on an annual basis on the first version 
of the practical course (live animal experiments) for assisting in the laboratory and 
assessing the essays. This time has decreased up to five hours for assessing the 
essays on the last version of the computer-based practical course. 

The basis of the research consists of time logs of students passing through the 
versions of the computer-based practical course. All kinds of disturbing factors 
influenced the core variables grade on the practical course, student time to the 
practical course and prior knowledge of the student. For this reason only the 
logfiles of one version of the computer-based practical course and one educational 
situation have been involved in this research on order to create a situation as 
homogeneous as possible. The data in the logfiles, collected at display level, have 
been encoded and aggregated. An education effectiveness model of the computer-
based practical course has been used as a guiding principle. This model has been 
inferred of the education effectiveness model for class education of Creemers 
(1994) and exists on the instruction level from the components quality of 
instruction, opportunity to learn and time for learning and design restrictions. 

To define effective factors in the component ‘opportunity to learn’ principles of 
mastery-learning according to Bloom (1974) have been used. To define effective 
and efficient factors in the component ‘quality of instruction’ the nine instructional 
events van Gagné (1970) have been used. The choice of the instructional factors 
has been based on information processing theory, on mastery-learning and on 
constructivism. The component ’time for learning’ exists from the factor 
cooperation, because cooperation has been used in case of failing equipment. 

At student level the components ‘learning behavior in the learning environment and 
assessment environment’, the ‘dynamic part of motivation’ and ‘student 
background factors’ have been distinguished. In the model the component 
motivation takes a core and controlling position. The component ‘learning behavior 
in the learning environment’ of the course exists from time spent on new instruction 
in the problems. The component ‘learning behavior in the assessment 
environment’ exists from time spent on writing essays. Achievement in the short 
term exists from the grade on the practical course and achievement in the long 
term exists from the grade on the theory test. Student background factors exist 
from prior knowledge at the start of the study, prior knowledge during the study, 
gender, language skill and courseware literacy. 
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Research questions and hypotheses have been formulated about relations 
between the components on instruction level, the component motivation and 
learning behavior in terms of time on task and achievement. The hypotheses about 
the influence of instructional factors on achievement and time on task have been 
based on the one hand on the concept Academic learning Time, introduced by 
Fisher et al. (1980) and on the other hand on the concept that time on task is a 
reflection of learning in terms of underlying cognitive processes (Sternberg, 1969; 
Calfee, 1976; Gagné, 1970; Hannafin & Peck, 1988; Wager & Gagné, 1988). The 
hypotheses about the influence of design restrictions and cooperation have been 
based on the less motivational effect design restrictions could have (Clark & 
Sugrue, 1990). These design restrictions, cooperation and student background 
variables have been incorporated as covariates in the model, because former 
research shows that prior knowledge of the student has a strong influence on 
achievement (Dochy et al., 1999; Reynolds & Walberg, 1991, 1992a, 1992b, 
1992c) and on time on task (Gettinger & White, 1979; Gettinger, 1984a). The data 
have been analyzed using descriptive statistics and using stepwise regression 
analyses and commonality analysis which exists from the additive, unique and 
shared contribution to explained variance in the dependent variables. The 
dependent variables are time spent on new mandatory instruction offered in the 
problems, time on writing essays, grade on the practical course and grade on the 
theory test. 

The average achievement level is high: the grade on the practical course amounts 
to 7.53. Students spent on average one hour and a half in the practical course. A 
very large part of time spent in the practical course is time on task: in the learning 
environment time on task amounts to 91percent and in the assessment 
environment time on task amounts to 100 per cent. Students spent five and forty 
percents of the total time on mandatory materials of which almost half to going 
through new instruction in the problems, ten percents to extra materials and five 
percent to design restrictions in the learning environment. Students spent forty per 
cent of the total time on writing essays. On writing the first essay the lowest time is 
spent (almost six per cent) and on the remaining essays round ten percents. 

The predicting value of factors in the practical course to grade on the practical 
course (achievement in the short term) is large and amounts to thirty percents. 
Factors in the learning environment explain ten per cent of the total variance in 
grade on the practical course and factors in the assessment environment explain 
twenty percents. The predicting value of the factors in the practical course to time 
spent on new instruction in the problems and to time spent on writing essays is 
large: instructional factors explain more than forty per cent of the variance in new 
instruction in the problems and thirty percents in writing essays in the assessment 
environment. The predicting value of factors in the practical course on grade on the 
theory test (achievement in the long term) is small, namely six percents. 
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The findings indicate that time spent on the introduction in the learning 
environment and the length of the essay in the assessment environment influence 
grade on the practical course positively. 

In addition, the application of the principles of mastery-learning according to Bloom 
(1974) is effective. Both the learning environment and the assessment environment 
have been designed in such a way that the student gets the opportunity to spent 
time he or she needs to reach the desired level of mastery. However, the student is 
selective in the way to which components to spend time. In the learning 
environment the student decides to spend time only to the new mandatory 
materials. The student hardly spends time to the extra offered materials in the 
learning environment. Studying these extra materials does not lead to a higher 
grade on the practical course with exception of studying the introduction. The 
assessment environment has been designed in such a way that the student in the 
first three essays works in his or her own pace and way. Only the contents of the 
last essay influence the grade of the practical course positively. Apparently, the 
practical course gives the students the opportunity to learn without punishment. 
The student is, however, selective in the way spending time on writing essays. In 
the second essay the student spends much time at writing, what leads up to many 
words and a better grade on the practical course. The contents of the second 
essay can be considered as preparation to the last essay. 

In addition, the practical course contains very few design restrictions. As a result 
the student loses hardly time and does not lose motivation, with one exception. 
Students who are confronted with a mistake in the software spend less in writing 
essays. However, this confrontation does not lead to a lower grade on the practical 
course. 

The findings with respect to effectiveness and efficiency indicate that the results 
only apply to achievement in short term. Only one variable has predictive value on 
the grade on the theory test (achievement in long term), but this variable can be 
interpreted as behavior of a ‘good student’. 

At designing the computer-based practical course the instructional events 
according to Gagné have been taken as guiding principles (van Gulik & Metz, 
1989). The instructional events exist from providing opportunities for orientation, 
activating prior knowledge, presenting instruction, guiding the learning, checking 
the level of comprehension, providing feedback, assessing performance and 
enhancing retention and learning transfer. The instructional events refer to 
underlying cognitive processes. 

At the design of presenting instruction an authentic environment has been created 
by using simulations of the reality and by using multimedia. The scientific method 
has been simulated by a video of the animal experiments, the preparation of the 
test animal and the test equipment. The scientific reporting has been simulated by 
online writing short essays. At the design of the last four instructional events 
effectively proven principles of mastery-learning have been applied, namely use of 
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formative and summative tests, strive for a fair assessment of given answers,  
giving feedback and corrective instruction. 

Comparison of other courseware which has been developed by the author of the 
research on hand indicates that beside the application of the nine instructional 
events according to Gagné (1970) especially the instructional factors ‘presence of 
formative and summative tests’ and ‘full screen, full motion video’ have been 
determinative for the success of this practical course (Beetsma, 2003). 

The research at hand has produced an education effectiveness model for 
courseware, derived from the education effectiveness model of Creemers (1994) 
for class education. At the definition of the instruction level results of studies into 
effective and efficient instruction factors of courseware are applied and results from 
three approaches in instructional theory. This model has been used as a guiding 
principle at structuring and analyzing collected time logs. The developed model can 
also be used as a guiding principle at evaluating and developing courseware. 
Moreover, the model offers the opportunity of getting insight in underlying cognitive 
processes of learning.       
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Bijlage 1. Componenten bij Creemers in 
model voor klassikaal onderwijs en in 
model voor het interactief practicum 

 

Bijlage 1A. Effectiviteitscriteria bij Creemers in model voor klassikaal onderwijs en 
in model voor het interactief practicum  

klassikaal onderwijs volgens 
Creemers (1994) 

interactief practicum: 

interactieve onderwijsdialoog met mix 
verplichte en extra leerstof, bewegende 
beelden, eindtoetsing in schrijfomgeving 

basisvaardigheden 

cognitieve vaardigheden 

metacognitieve vaardigheden 

cognitieve vaardigheden 

verkrijgen van kennis en inzicht in een 
domein van levenswetenschappen aan 
de hand van wetenschappelijke 
onderzoekmethodes en opgezet als 
vervanging van life experimenten 

 

Bijlage 1B. Componenten op studentniveau bij Creemers in model voor klassikaal 
onderwijs en in model voor het interactief practicum  

klassikaal onderwijs volgens 
Creemers (1994) 

interactief practicum: 

 

achtergrondkenmerken 

• aptitudes (leercapaciteiten) 

• sociale afkomst 

• beginkennisniveau vakgebied begin 
studie 

• beginkennisniveau vakgebied 
tijdens studie 

• geslacht 

• taalvaardigheid 

• ervaring ICT 
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motivatie 

statisch als doorzettingsvermogen 
(perserverance)  

(statisch als doorzettingsvermogen) 

dynamisch in de vorm van 
beslismomenten  

leergedrag in onderwijsomgeving 

actieve tijdbesteding of time on task 

gebruikte gelegenheden 

Leeromgeving interactief practicum 

actieve tijdbesteding aan 
doornemen nieuwe instructie in 
deelproblemen 

Toetsomgeving interactief practicum 

actieve tijdbesteding aan 
schrijven van essays  

 

Bijlage 1C. Component kwaliteit van instructie bij Creemers in het model voor 
klassikaal onderwijs en in het model voor een interactief practicum  

klassikaal onderwijs volgens 
Creemers (1994) 

interactief practicum 

 

kwaliteit van instructie 

 leeromgeving interactief practicum 

structurering 

• expliciteren en ordenen doelen 

• aanbieden advance organizers 

• activeren benodigde beginkennis 

• heldere presentatie leerstof 

 

structurering 

oriёnteren 

• expliciteren en ordenen doelen 

• advance organizers 

activeren benodigde beginkennis  

• informeren 

• toetsen 

hulp bij leerproces 

• begrippenlijst in leeromgeving 

• leerstof opnieuw doornemen in 
leeromgeving 

toetsomgeving interactief practicum 

hulp bij schrijfproces 

• aanbieden trefwoorden 
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 Leeromgeving interactief practicum 

evaluatiecyclus  

• ordenen van de inhoud 

• aanwezigheid toetsing 

• aanwezigheid feedback 

• aanwezigheid corrigerende 
instructie 

 

evaluatiecyclus 

toetsafname 

• opdelen van leerstof in stappen 

• tussentijdse toetsing 

• gevarieerde toetsvormen 

• streven naar volledige beheersing 

 (valide en) betrouwbare beoordeling 

• correcte antwoordafhandeling 

geven van feedback in leeromgeving 

• onmiddellijke feedback 

• goed: KR + eigen antwoord 

• fout 1 poging: KR + KCR 

• fout meer pogingen: KR  

• gevarieerde corrigerende instructie 

Toetsomgeving interactief practicum 

toetsafname 

• opdelen van leerstof in stappen 

• eindtoetsing 

geven van feedback in toetsomgeving 

• onmiddellijke feedback 

 Leeromgeving interactief practicum 

creeren authentieke omgeving 

 

creёren authentieke omgeving 

simulatie wetenschappelijke 
onderzoeksmethode 

• videoregistratie experimenten in 
deelproblemen 

simulatie life experimenten in 
leeromgeving 

• videoregistratie preparatie en 
proefopstelling 

inzet multimedia in leeromgeving 

• bij subcomponent structurering 

• bij subcomponent evaluatiecyclus 
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 Toetsomgeving interactief practicum 

simulatie wetenschappelijke 
verslaglegging in toetsomgeving 

• online schrijven van korte essays 

 

Bijlage 1D. Component gelegenheid tot leren bij Creemers in het model voor 
klassikaal onderwijs en in het model voor het interactief practicum  

klassikaal onderwijs volgens 
Creemers (1994) 

Leeromgeving interactief practicum 

 

aanbod leermaterialen, onderwerpen en 
oefeningen 

verplichte nieuwe leerstof 
(docentgestuurd) 

extra leerstof (studentgestuurd) 

student bepaalt navigatie 
(studentgestuurd) 

kwaliteit tussentijdse toetsing  

Toetsomgeving interactief practicum 

Eindtoetsing in schrijfomgeving 

extra leerstof (studentgestuurd) 

student bepaalt navigatie 
(studentgestuurd) 

 

Bijlage 1E. Component beschikbare roostertijd bij Creemers in het model voor 
klassikaal onderwijs en in het model voor het interactief practicum  

klassikaal onderwijs volgens 
Creemers (1994) 

interactief practicum 

 

voldoende tijd voor onderwijs bepaald 
door regels, roosters etcera 

voldoende tijd voor doornemen 
practicum mede bepaald door 
beschikbare configuraties 

• samenwerken is noodoplossing 
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Bijlage 1F. Component beperkingen vormgeving in het model voor het interactief 
practicum  

klassikaal onderwijs volgens 
Creemers (1994) 

Leeromgeving interactief practicum 

 

 beperkingen vormgeving bij 

• instructie in de leeromgeving 

• tussentijdse toetsing  

� bij toetsafname 
� bij beoordeling 
� bij geven feedback 

• navigatie  

Toetsomgeving interactief practicum 

beperkingen in de vormgeving bij  

• navigatie 

 

Bijlage 1G Efficiёnte instructiekenmerken in de component kwaliteit van instructie 
van het interactief practicum gebaseerd op onderzoeksresultaten 

 Efficiёnte instructiekenmerken in interactief practicum 

• doornemen van klassieke courseware en interactieve video 

• doornemen van orientatiemogelijkheden 

• activeren van benodigde beginkennis 

• opdelen van leerstof in relatieve kleine eenheden 

• geven van onmiddellijke feedback in de vorm van KCR bij tussentijdse toetsing 
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Bijlage 1H. Herrangschikking componenten in onderwijseffectiviteitsmodel voor het 
interactief practicum  

• uitsplitsing componenten gelegenheid tot leren en beschikbare roostertijd 

• van hierarchische ordening componenten op klasniveau naar parallelle 
ordening componenten op practicumniveau. Relatie kwaliteit van instructie 
loopt niet via gelegenheid tot leren, maar direct via motivatie 

• motivatie is dynamisch opgevat als beslismomenten die de student telkens 
neemt bij doornemen practicum: de relaties van de componenten lopen via 
motivatie met uitzondering van de relatie tussen kwaliteit van instructie en 
effectiviteitscriteria 

• relatie van effectiviteitscriteria op motivatie vervalt 

• relatie van achtergrondkenmerken op effectiviteitscriteria vervalt 

• opdeling van componenten kwaliteit van instructie en gelegenheid tot leren met 
verwachte positieve en negatieve invloed op motivatie  

� kwaliteit van instructie: beperkingen in de vormgeving bij instructie en 
tussentijdse toetsing 

� gelegenheid tot leren: beperkingen in de vormgeving bij navigatie in 
leeromgeving en toetsomgeving 

� beschikbare tijd: samenwerken als noodoplossing 
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Bijlage 1I. Verwachtingen ten aanzien van de relaties tussen componenten van het 
onderwijseffectiviteitsmodel voor een interactief practicum  

1. Positieve relatie tussen actieve tijdbesteding en leerresultaat 
2. Positief effect van kwaliteit van instructie op leerresultaat 
3. Positief effect van kwaliteit van instructie op leerresultaat via actieve 

tijdbesteding 
4. Hulpmiddelen die dienen voor orientatie en activeren beginkennis, het 

opdelen van leerstof in relatieve kleine eenheden en het geven van 
feedback hebben een versnellende functie bij het leren, dat wil zeggen dat 
doornemen van deze onderdelen leidt tot minder actieve tijdbesteding in 
practicum 

5. Hulpmiddelen die dienen voor verkrijgen begrip, tussentijdse toetsing en 
het creёren van een authentieke omgeving hebben een verdiepende 
functie bij het leren, dat wil zeggen doornemen van deze onderdelen leidt 
tot meer actieve tijdbesteding in practicum 

6. Beperkingen van de vormgeving van het practicum hebben een negatieve 
invloed op motivatie dat zich uit in minder actieve tijdbesteding in het 
practicum en een lager leerresultaat 

7. Samenwerken als noodoplossing voor capaciteitsproblemen heeft een 
negatieve invloed op motivatie dat zich uit in minder actieve tijdbesteding 
in het practicum en een lager leerresultaat  

8. Een hoog beginkennisniveau leidt tot: 
a. Een beter leerresultaat 
b. Minder fouten in de leeromgeving 
c. Minder vaak in aanraking komen met de beperkingen in de 

vormgeving 
d. Minder actieve tijdbesteding in het practicum 

 



   

 

 
Bijlage 2. Gemiddelden onderdelen 
interactief practicum 

 

Bijlage 2A. Gemiddelden en spreiding onderzoeksvariabelen in de leeromgeving 
vallend onder structurering (KS) van de component kwaliteit van instructie totaal en 
uitgesplitst naar studierichting.   

  tijd tijd gedaan 

n totaal = 523 Indeling totaal bio far bio far 

tijd in minuten KvI OTL M s.d. m m % %Sign?

inleiding KS1 GX 5.8 (4.5) 5.2 6.5 89% 72% Ja 
beginkennis informatie via menu KS2 GX 0.4 (1.0) 0.2 0.6 20% 25% Ja 

beginkennistoets via menu KS2 GX 0.1 (0.6) 0.1 0.2 4% 10% Ja 

instructie verplichte beginkennis 1x KS2 GV 1.3 (1.2) 1.1 1.7 100% 100% Ja 

vragen verplichte beginkennis 1x KS2 GV 1.5 (1.1) 1.3 1.9 100% 100% Ja 

begrippen via menu KS3 GX 0.4 (1.3) 0.3 0.5 17% 24%  

terug via menu KS3 GX 1.4 (2.5) 0.8 2.1 60% 81% ja 

 
KvI: component Kwaliteit van Instructie; structurering: KS1: orientatiemogelijkheden; KS2: 
activeren beginkennis; KS3: hulpmiddelen bij leren 
OTL: component gelegenheid tot leren; GV: verplichte leerstof / docentgestuurd  GX: extra 
leerstof / studentgestuurd  
Sign?:  Statistische significantie getoetst op 0.05 niveau 
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Bijlage 2B. Gemiddelden en spreiding onderzoeksvariabelen in de leeromgeving 
vallend onder aanwezigheid evaluatiecyclus (KE) van de component kwaliteit van 
instructie totaal en uitgesplitst naar studierichting.  

n totaal = 523 Indeling totaal bio far  

tijd in minuten KvI  OTL m s.d. m mSign?  

% fout beginkennis vragen KE2 GE 9.2 (18.0) 9.9 8.3  
% fout vragen deelprobleem 1 KE1 GE 20.6 (15.9) 18.1 23.6 Ja 

% fout vragen deelprobleem 2 KE1 GE 16.0 (14.6) 15.5 16.6  

% fout vragen deelprobleem 3 KE1 GE 16.2 (14.6) 16.6 15.7  

% fout vragen deelprobleem 4 KE1 GE 11.5 (10.3) 12.6 10.2 Ja 

% fout invullen tabellen KE1 GE 24.1 (9.8) 23.1 25.2  

tijd vragen deelproblemen 1x KE1 GV 9.3 (3.8) 8.2 10.5 Ja 

tijd invullen tabellen 1
e
 keer KE1 GV 2.9 (0.9) 2.8 3.0  

tijd tekstuele instructie deelproblemen 1x KE1 GV 11.1 (6.3) 8.9 13.7 Ja 

extra tekstuele feedback (n) KE3 GE 7.2 (2.1) 7.2 7.1 

 
KvI: component Kwaliteit van Instructie; evaluatiecyclus: KE1: toetsafname; KE2: 
beoordeling; KE3: geven feedback;  
OTL: component gelegenheid tot leren; GV: verplichte leerstof /docentgestuurd  GX: extra 
leerstof / studentgestuurd GE: kwaliteit van toetsing  
Sign?:  Statistische significantie getoetst op 0.05 niveau 

 

Bijlage 2C. Gemiddelden en spreiding onderzoeksvariabelen in de leeromgeving 
vallend onder creeren authentieke omgeving (KA) van de component kwaliteit van 
instructie totaal en uitgesplitst naar studierichting. 

n totaal = 523 Indeling totaal bio far 

tijd in minuten KvI  OTL M s.d. m mSign?  

tijd visuele instructie deelproblemen 1x KA1LO GV 6.8 (0.5) 6.7 6.9 Ja 
tijd preparatie KA2 GV 6.2 (2.5) 4.6 8.0 Ja 

extra visuele feedback (n) KA3 GE 1.9 (1.7) 1.9 2.0  

tijd visuele informatie voor tabel KA3 GX 3.9 (1.7) 3.7 4.1 Ja 

   m s.d.  gedaan   

visuele informatie vragen KA3 GX 0.9 (1.1) 71% 76% 
visuele informatie tijdens tabel KA3 GX 0.7 (0.9) 80% 90% Ja 

KvI: component Kwaliteit van Instructie; authentieke omgeving: KA1 LO simulatie 
wetenschappelijke methode; KA2: vervanging dierproef; KA3: inzet multimedia bij 
evaluatiecyclus  
OTL: component gelegenheid tot leren; GV: verplichte leerstof / docentgestuurd  GX: extra 
leerstof /studentgestuurd GE: kwaliteit van toetsing  
Sign?:  Statistische significantie getoetst op 0.05 niveau 
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Bijlage 2D. Gemiddelden en spreiding onderzoeksvariabelen in de leeromgeving 
vallend onder beperkingen van de vormgeving totaal en uitgesplitst naar 
studierichting. 

n totaal = 523  totaal bio far  

tijd in minuten  m s.d. gedaan Sign?  

benodigde sessies extra essays BNLO 1.4 (0.7) 12% 8%  
benodigde sessies overig BNLO 12% 21%  

tijd herhaling via instappen BNLO 0.5 (2.2) 16% 12% Ja 

tijd dubbele beginkennis BNLO 0.1 (1.1) 6% 7%  

tijd ongeldige functietoetsen BNLO 0.3 (1.3) 34% 41%  

  m s.d m m  

% fout vragen 1 poging BE1 9.7 (10.1) 9.0 10.5  
tijd herhaling vragen beginkennis BE1 0.0 (0.2) 0.0 0.1  

tijd herhaling vragen 
deelproblemen 

BE1 3.2 (3.2) 3.0 3.5  

tijd herhaling invullen tabellen BE1 0.6 (0.6) 0.5 0.7 Ja 

ten onrechte fout (n) BE2 0.1 (0.3) 0.1 0.1 Ja 
overige foute antwoordafh. (n) BE2 0.5 (0.7) 0.5 0.5  

% ongeldig bij vragen BE2 0.6 (1.5) 0.6 0.6  
% ongeldig bij tabellen BE2 2.9 (4.7) 3.0 2.7  
tijd ongeldige antwoorden BE2 0.3 (0.6) 0.3 0.4  

suboptimale feedback (n) BE3 1.3 (0.5) 1.3 1.3  
maximale pogingen bereikt (n) BE3 0.1 (0.4) 0.1 0.1  

 
Beperkingen vormgeving: BNLO: beperkingen bij navigatie in leeromgeving; BE1 
beperkingen bij afname toets; BE2 beperkingen bij beoordeling toets; BE3: beperkingen bij 
geven feedback  

Sign?: Statitische significantie getoetst op 0.05 niveau 
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Bijlage 2E. Gemiddelden en tijdbesteding in leeromgeving, uitgesplitst naar al dan 
niet doornemen inleiding en studierichting  

 geen inleiding wel inleiding 

 bio far totaal bio far totaal

31 68 99 251 173 424 Sign? 

 m m m M m m
Inl 

inl * 
stu 

  

Practicumcijfer 7.27 7.54 7.45 7.49 7.65 7.55 ja  
totale tijd leerpakket 80.3 118.4 106.5 80.6 113.7 94.1  ja 

omvang essays 1787 2192 2065 1710 2164 1895   

tijd schrijven essays 31.6 52.1 45.7 30.4 46.6 37.0 ja  

tijd verplichte nieuwe leerstof   

tijd visuele instructie 6.7 7.0 6.9 6.7 6.9 6.8   

tijd tekstuele instructie 
deelprob. 

11.4 16.7 15.0 8.6 12.5 10.2 ja  

tijd vragen deelproblemen  11.2 16.1 14.6 11.3 13.2 12.1 ja ja 

tijd tabellen deelproblemen  3.2 4.1 3.8 3.4 3.6 3.4  ja 

tijd verplichte beginkennis 3.6 5.1 4.7 2.2 2.9 2.5 ja ja 

tijd preparatie 4.1 8.7 7.3 4.6 7.8 5.9   

tijd extra leerstof   

tijd inleiding .0 .0 .0 5.8 9.0 7.1 ja ja 

tijd raadplegen hulpmenu  1.8 1.7 1.7 1.3 4.1 2.4 ja ja 

tijd begrippen via menu .63 .00 .20 .23 .75 .45  ja 

tijd extra informatie 
beginkennis   

.18 .01 .06 .19 .81 .44 ja ja 

tijd extra toets beginkennis .04 .00 .01 .06 .28 .15 ja ja 

tijd terug .97 1.65 1.44 .79 2.22 1.38   

tijd extra visuele informatie 5.1 6.2 5.8 5.0 5.8 5.3   

 
Inl = inleiding; inl * stu = inleiding * studierichting 
Sign?: Statistische significantie getoetst op 0.05 niveau 
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Bijlage 2F. Gemiddelden en spreiding tijd besteed aan schrijven essays (in 
minuten) per deelprobleem totaal en uitgesplitst naar studierichting.  

n totaal = 523  Totaal bio far

tijd in minuten Indeling m s.d. m m Sign?   

tijd essay deelprobleem 1 GX 6.7 (4.2) 4.7 9.0 Ja 
tijd essay deelprobleem 2 GX 10.8 (6.6) 8.9 13.1 Ja 

tijd essay deelprobleem 3 GX 10.2 (6.0) 8.0 12.8 Ja 

tijd essay deelprobleem 4 GX 10.9 (5.1) 8.9 13.2 Ja 

 
Gelegenheid tot leren: GX = studentgestuurd of learner control 
Sign? Statistische significantie getoetst op 0.05 niveau 

 

Bijlage 2G. Gemiddelden en spreiding omvang essays (in lettertekens) per 
deelprobleem totaal en uitgesplitst naar studierichting.  

n totaal = 523  totaal bio far

omvang in lettertekens indeling m s.d. m m Sign?   

omvang essay deelprobleem 1 KE1 KA1TO 293 (133) 241 353 Ja 
omvang essay deelprobleem 2 KE1 KA1TO 536 (145) 489 591 Ja 
omvang essay deelprobleem 3 KE1 KA1TO 540 (147) 482 607 Ja 
omvang essay deelprobleem 4 KE1 KA1TO 559 (143) 507 621 Ja 
 
Kwaliteit van instructie: evaluatiecyclus KE1 bij toetsafname; KA1TO simulatie 
wetenschappelijke verslaglegging 
Sign? Statistische significantie getoetst op 0.05 niveau 

  

Bijlage 2H. Gebruik beperkingen bij navigatie in de toetsomgeving (BNTO), totaal en 
uitgesplitst naar studierichting  

n totaal = 523  totaal bio far

 indeling m s.d. gedaan Sign? 

Extra pogingen schrijven essays BNTO 0.2 (0.9) 12% 8%  
max tekstverwerker bereikt BNTO 0.1 (0.4) 3% 14% ja 

fout verlaten tekstverwerker BNTO 0.0 (0.2) 2% 3% 

 
BNTO  = Beperkingen vormgeving toetsomgeving 
Sign? Statistische significantie getoetst op 0.05 niveau 
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Bijlage 2. Gemiddelden onderdelen interactief practicum 
 

Bijlage 2I. Gemiddelden practicumcijfer en procesvariabelen, uitgesplitst naar 
geslacht, studierichting en samenwerken 

 Alleen Samenwerken 

bm bv fm fv bm bv fm fv

110 118 86 118 19 35 11 26

n  totaal = 523 m m m m m m m m

Practicumcijfer 7.50 7.41 7.62 7.68 7.58 7.47 7.59 7.33
totale tijd interactief practicum 79.4 84.3 109.7 121.1 73.8 75.0 107.4 108.5

tijd schrijven essays 27.8 33.9 45.9 51.0 30.5 27.6 46.1 43.6

omvang essays (aantal lettertekens) 1683 1815 2130 2287 1671 1528 1989 1869

tijd instructie deelproblemen 15.8 16.2 19.0 22.0 12.9 14.2 18.1 20.9

tijd overige verplichte nieuwe leerstof 18.3 18.1 24.1 26.4 16.9 17.2 23.7 23.3

tijd extra leerstof 12.0 11.7 15.4 16.0 9.4 10.7 15.3 16.0

tijd herhaling tussentijdse toetsing 4.1 3.8 4.8 4.8 2.9 3.9 4.2 3.8

tijd beperkingen vormgeving 1.4 .6 .6 1.0 1.3 1.4 .0 1.0

kwaliteit tussentijds toetsen (% fout) 22.5 22.2 24.4 22.9 21.9 20.1 23.6 22.1

bm = mannelijke biologie studenten                fm = mannelijke farmacie studenten  
bv  = vrouwelijke biologie studenten                fv = vrouwelijke farmacie studenten 

 

Bijlage 2J. Statistisch significante verschillen in gemiddelden op practicumcijfer en 
procesvariabelen voor geslacht), studierichting en samenwerken  

  Covariaten  

 

N totaal = 523 

sex stu sam sex 
*stu 

sex* 
sam 

stu * 
sam 

3w 

practicumcijfer        
totale tijd interactief practicum  ** *     
tijd schrijven essays  **   *   
omvang essays (aantal lettertekens)  ** **  **   
tijd instructie deelproblemen * ** *     
tijd overige verplichte nieuwe leerstof  ** *     
tijd extra leerstof  **      
tijd herhaling tussentijdse toetsing        
tijd beperkingen vormgeving        
kwaliteit tussentijds toetsen (% fout)        
sex = geslacht; stu  = stidierichting; sam = samenwerken; 3w = geslacht * studierichting * 
samenwerken 
p < 0.05   ** p< 0.01 



   

 

 
Bijlage 3 Additieve, unieke en gedeelde 
bijdrage aan verklaarde variantie bij 
stapsgewijze regressieanalyse en 
commonality analysis 

Bijlage 3A. Additieve bijdrage bij stapsgewijze regressieanalyse aan de verklaarde 
variantie (R

2
) van covariaten, kenmerken van de leeromgeving (LO) en kenmerken 

van de toetsomgeving (TO) volgens indeling gelegenheid tot leren in de 
afhankelijke variabelen tijd besteed aan instructie in de deelproblemen, tijd essays, 
cijfer practicum en cijfer afsluitende theorie 

 
tijd 
instructie 

tijd 
essays 

cijfer 
practicum 

cijfer 
theorie 

V(covariaten) 19.6 27.9 3.3 37.8 

1.V(geslacht) 4.1 2.8 1.0 6.8 

2. V(beginkennis begin studie) 0.3 0.6 0.6 15.7 

3. V(beginkennis tijdens studie) 14.0 23.8 1.6 15.2 

4. V(samenwerken) 1.2 0.7 0.1 0.1 

V(leeromgeving)  41.3 23.2 10.8   4.9 

5. V(beperkingen navigatie LO) 1.1 0.4 0.3 0.3 

6. V(beperkingen tussentijdse 
toetsing) 

2.9 2.7 2.6 2.5 

7. V(kwaliteit toetsing LO) 2.1 4.1 2.9 1.1 

8. V(tijd extra leerstof) 6.4 7.1 4.0 0.7 

9. V(tijd overige nieuwe leerstof ) 28.8 8.2 0.5 0.1 

10. U(tijd instructie deelproblemen) 
*) 

--- 0.7 0.5 0.2 

V(toetsomgeving)    8.0 22.9   1.5 

11. V(beperkingen navigatie TO) --- 0.7 1.5 0.6 

12. V(omvang essays) --- 7.3 20.8 0.7 

13. U(tijd essays) *) --- --- 0.6 0.2 

V(totaal) 60.9 59.1 37.0 44.2 

V( ) = additieve bijdrage aan variantie  
1. etc   volgorde van invoeren in de stapsgewijze regressieanalyse 
*)  zie voor uitleg 5.10.2 
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Bijlage 3 Additieve, unieke en gedeelde bijdrage aan verklaarde variantie bij 
stapsgewijze regressieanalyse en commonality analysis 
 

Bijlage 3B  Additieve, unieke en gedeelde bijdrage bij commonality analysis aan de 
verklaarde variantie (R2) van instructiekenmerken van de leeromgeving ingedeeld 
volgens de component gelegenheid tot leren in de  afhankelijke variabelen tijd 
besteed aan instructie in de deelproblemen, tijd essays, cijfer practicum en cijfer 
afsluitende theorie  

afhankelijke variabele 
tijd 

instructie 
tijd 

essays 
cijfer 

practicum 
cijfer 

theorie 

V (beperkingen vormgeving 
leeromgeving) 

  4.0   3.1   2.9 2.8 

V(gelegenheid tot leren)  37.3 19.4   7.4 1.9 

U(kwaliteit tussentijdse 
toetsing) 

  1.4 2.0 2.0 0.9 

U(tijd extra leerstof)   1.1 2.9 3.6 0.7 

U(tijd overige verplichte 
nieuwe leerstof) 

28.8 8.2 0.5 0.1 

C (gelegenheid tot leren)   6.0 6.3 1.3 0.2 

U(instructie deelproblemen)    ---   0.7   0.5 0.2 

V(leeromgeving) 41.3 23.2 10.8 4.9 

V( ) = additieve bijdrage aan verklaarde variantie 
U( ) = unieke bijdrage aan verklaarde variantie 
C( ) = gedeelde bijdrage aan verklaarde variantie 
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Bijlage 3C  Additieve, unieke en gedeelde bijdrage bij commonality analysis aan de 
verklaarde variantie (R

2
) van instructiekenmerken van de leeromgeving volgens de 

indeling structurering (KS) in de  afhankelijke variabelen tijd besteed aan instructie 
in de deelproblemen, tijd essays, cijfer practicum en cijfer afsluitende theorie  

afhankelijke variabele 
tijd 

instructie 
tijd essays 

cijfer 
practicum 

cijfer 
theorie 

V (beperkingen vormgeving 
leeromgeving)  

  4.0   3.1   2.9 2.8 

V(evaluatiecyclus en authentieke 
omgeving) 

25.3 18.7   5.8 1.4 

V(structurering) 12.0   1.4   2.1 0.7 

U(orientatie)   0.1 0.1  0.9 0 

U(beginkennis) 11.4 0.8  0.6 0.5 

U(begrip)   0.3 0.4  0.7 0.1 

C (structurering)   0.2 0.1 -0.1 0.1 

V(leeromgeving) 41.3 23.2 10.8 4.9 

V( ) = additieve bijdrage aan verklaarde variantie 
U( ) = unieke bijdrage aan verklaarde variantie 
C( ) = gedeelde bijdrage aan verklaarde variantie 

Bijlage 3D  Additieve, unieke en gedeelde bijdrage bij commonality analysis aan de 
verklaarde variantie (R

2
) van instructiekenmerken van de leeromgeving volgens de 

indeling evaluatiecyclus in de afhankelijke variabelen tijd besteed aan instructie in 
de deelproblemen, tijd essays, cijfer practicum en cijfer afsluitende theorie  

afhankelijke variabele 
tijd 

instructie 
tijd essays 

cijfer 
practicum 

cijfer 
theorie 

V (beperkingen vormgeving  
leeromgeving) 

  4.0   3.1   2.9 2.8 

V(structurering en authentieke 
omgeving) 

31.8 17.3   5.3 1.1 

V(evaluatiecyclus)   5.5   2.8   2.6 1.0 

U(toetsafname) 4.6 2.8 1.8 0.7 

U(feedback) 0.2 0 0.5 0.4 

C (evaluatiecyclus) 0.7 0 0.3 -0.1 

V(leeromgeving) 41.3 23.2 10.8 4.9 

V( ) = additieve bijdrage aan verklaarde variantie 
U( ) = unieke bijdrage aan verklaarde variantie 
C( ) = gedeelde bijdrage aan verklaarde variantie 
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Bijlage 3 Additieve, unieke en gedeelde bijdrage aan verklaarde variantie bij 
stapsgewijze regressieanalyse en commonality analysis 
 

 

Bijlage 3E  Additieve, unieke en gedeelde bijdrage bij commonality analysis aan de 
verklaarde variantie (R2) van instructiekenmerken van de leeromgeving volgens de 
indeling authentieke omgeving in de afhankelijke variabelen tijd besteed aan 
instructie in de deelproblemen, tijd essays, cijfer practicum en cijfer afsluitende 
theorie 

afhankelijke variabele 
tijd 

instructie 
tijd 

essays 
cijfer 

practicum 
cijfer 

theorie 

V (beperkingen vormgeving 
leeromgeving) 

  4.0   3.1   2.9 2.8 

V(structurering en evaluatiecyclus) 34.7 16.3   6.8 1.8 

V(authentieke omgeving)   2.6   3.8   1.1 0.3 

U(experimenten) - 0.5 0.1 0 

U(vervanging life experimenten) 1.5 0.9 0.1 0 

U(inzet multimedia) 0.7 1.6 0.8 0.2 

C (authentiek omgeving) 0.4 0.8 0.1 0.1 

V(leeromgeving) 41.3 23.2 10.8 4.9 

V( ) = additieve bijdrage aan verklaarde variantie 
U( ) = unieke bijdrage aan verklaarde variantie 
C( ) = gedeelde bijdrage aan verklaarde variantie 
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Bijlage 3F  Additieve, unieke en gedeelde bijdrage bij commonality analysis aan de 
verklaarde variantie (R

2
) van beperkingen van de vormgeving in de leeromgeving 

in de  afhankelijke variabelen tijd besteed aan instructie in de deelproblemen, tijd 
essays, cijfer practicum en cijfer afsluitende theorie  

afhankelijke variabele 
tijd 

instructie 
tijd 

essays 
cijfer 

practicum 
cijfer 

theorie 

V (gelegenheid tot leren) 39.1 21.7   8.1 2.9 

V(beperkingen vormgeving LO)   2.2   1.5   2.7 2.0 

U(beperkingen navigatie LO) 0.9 0.4  0.4 0.1 

U(beperkingen toetsing LO) 1.0 1.1  2.5 1.9 

C (beperkingen vormgeving LO) 0.3    0 -0.2    0 

V(leeromgeving) 41.3 23.2 10.8 4.9 

V( )= additieve bijdrage aan verklaarde variantie 
U( ) = unieke bijdrage aan verklaarde variantie 
C( ) = gedeelde bijdrage aan verklaarde variantie 

 

Bijlage 3G  Additieve, unieke en gedeelde bijdrage bij commonality analysis aan de 
verklaarde variantie (R

2
) van beperkingen bij toetsing in de leeromgeving 

uitgesplitst naar toetsafname, beoordeling en feedback in de  afhankelijke 
variabelen tijd besteed aan instructie in de deelproblemen, tijd essays, cijfer 
practicum en cijfer afsluitende theorie.  

afhankelijke variabele 
tijd 

instructie 
tijd 

essays 
cijfer 

practicum 
cijfer 

theorie 

V (gelegenheid tot leren en 
beperkingen navigatie in de 
leeromgeving) 

40.3 22.1   8.3 3.0 

V(beperkingen toetsing leeromgeving)   1.0   1.1   2.5 1.9 

U(toetsafname)  0.1 0.7 0.6 0.8 

U(beoordelen)  0.6 0.4 1.0 1.1 

U(feedback)  0.4 0.0 0.8 0.0 

C (beperkingen toetsing LO) -0.1 0.0 0.1 0.0 

V(leeromgeving) 41.3 23.2 10.8 4.9 

V( )= additieve bijdrage aan verklaarde variantie 
U( ) = unieke bijdrage aan verklaarde variantie 
C( ) = gedeelde bijdrage aan verklaarde variantie 
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Bijlage 3 Additieve, unieke en gedeelde bijdrage aan verklaarde variantie bij 
stapsgewijze regressieanalyse en commonality analysis 
 

Bijlage 3H.  Additieve, unieke en gedeelde bijdrage bij commonality analysis aan 
de verklaarde variantie (R

2
) van instructiekenmerken in de toetsomgeving in de  

afhankelijke variabelen tijd essays, cijfer practicum en cijfer afsluitende theorie 

 

afhankelijke variabele tijd essays 
cijfer 

practicum 
cijfer theorie 

V (achtergrondkenmerken student, 
samenwerken, kenmerken leeromgeving) 

51.1 14.1 42.7 

V(toetsomgeving)   8.0 22.9   1.5 

U(beperkingen navigatie toetsomgeving) 0.2 0.3 0.4 

U(omvang essays) 7.3 15.8 0.6 

U(tijd essays) ---- 0.6 0.2 

C(omvang essays en tijd essays) ---- 5.0 0.7 

C(omvang essays, tijd essays, 
beperkingen navigatie toetsomgeving) 0.5 1.2 -0.4 

Totale bijdrage verklaarde variantie 59.1 37.0 44.2 

V( )= additieve bijdrage aan verklaarde variantie 
U( ) = unieke bijdrage aan verklaarde variantie 
C ( )= gedeelde bijdrage aan verklaarde variantie 

 

Bijlage 3I. Additieve, unieke en gedeelde bijdrage bij commonality analysis aan de 
verklaarde variantie (R

2
) van de achtergrondkenmerken student geslacht, 

beginkennis begin studie en beginkennis tijdens studie in de  afhankelijke 
variabelen tijd besteed aan instructie in de deelproblemen, tijd essays, cijfer op het 
leerpakket, cijfer afsluitende theorie.  

afhankelijke variabele 
tijd 

instructie 
tijd 

essays 
cijfer 

practicum 
cijfer 

theorie 

V(achtergrondkenmerken student) 18.4 27.2 3.2 37.7 

U(geslacht) 2.3 1.2 0.7 0.8 

U(beginkennis begin studie) 0.9 0.1 0.0 4.2 

U(beginkennis tijdens studie) 14.0 23.8 1.6 15.2 

C (achtergrondkenmerken student) 1.2 2.1 0.9 17.5 

U( ) = unieke bijdrage aan verklaarde variantie 
C( ) = gedeelde bijdrage aan verklaarde variantie 
V( )= additieve bijdrage aan verklaarde variantie 
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Bijlage 4. Gestandaardiseerde 
regressiecoёfficiёnten regressieanalyses 
volgens indeling gelegenheid tot leren 
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Bijlage 4A. Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten onderzoeksvariabelen bij 
regressieanalyse met afhankelijke variabele tijd instructie deelproblemen volgens 
indeling gelegenheid tot leren; C = covariaten achtergrondkenmerken student en 
samenwerken; LO = met kenmerken leeromgeving  

afhankelijke variabele: tijd nieuwe 
instructie deelproblemen; n = 523 

com. ondvr. βC βLO tabel H6 

achtergrondkenmerken student en samenwerken (totaal=7)   

geslacht (vrouw= 0 man = 1)   -0.13* -0.04 6.20 
eindexamencijfer talen    -0.12* -0.05 6.20 

eindexamencijfer bètavakken     -0.06 -0.03  

studierichting (bio=1 ; far=2)    0.38* 0.07 6.20 

gerealiseerde studielast      0.06 0.06  

cijfer vakkennis begin cursus   0.02 0.01  

samenwerken (alleen=0 ;sam=1)    -0.11* -0.01 6.20 

beperkingen navigatie leeromgeving (totaal=4)      

benodigde sessies  BNLO III  0.07+ 6.16 
tijd herhaling via instappen BNLO III  0.02  

tijd dubbele beginkennis  BNLO III  -0.05  

tijd ongeldige functietoetsen BNLO III  -0.06  

beperkingen vormgeving bij tussentijds toetsen (totaal = 11)     

% fout vragen met 1 
antwoordgelegenheid 

BE1 III   -0.01  

ten onrechte fout (n) BE2 III  -0.04  

overige foute antwoordafhandeling (n) BE2 III  -0.05  

% ongeldig bij vragen  BE2 III  -0.06  

% ongeldig bij tabellen BE2 III  -0.01  

suboptimale feedback (n) BE3 III  -0.06  

maximale pogingen bereikt (n) BE3 III  0.09+ 6.16 

tijd ongeldige antwoorden BE1 III   0.04  

tijd herhaling vragen beginkennis  BE1 III   0.01  

tijd herhaling vragen deelproblemen  BE1 III   0.02  

tijd herhaling invullen tabellen BE1 III   -0.01  

kwaliteit tussentijdse toetsing (totaal=8) 

% fout beginkennis vragen GE1 I   -0.01  
% fout vragen deelprobleem 1 GE1 I   0.04  

% fout vragen deelprobleem 2 GE1 I   0.03  

% fout vragen deelprobleem 3 GE1 I   -0.02  

% fout vragen deelprobleem 4 GE1 I   0.01  

% fout invullen tabellen GE1 I   -0.07  

extra tekstuele feedback (n) GE3 I   0.11  

extra visuele feedback (n) GE3 I   -0.05  
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Bijlage 4. Gestandaardiseerde regressiecoёfficiёnten regressieanalyses volgens 
indeling gelegenheid tot leren 
 

tijd nieuwe instructie deelproblemen com. ondvr. βC  βLO  tabel H6 

extra leerstof (totaal=8)        

tijd inleiding  GX I   0.03  
tijd beginkennis informatie via menu GX I   -0.04  

tijd beginkennistoets via menu  GX I   0.04  

tijd begrippen via menu GX I   -0.03  

tijd terug via menu GX I   -0.06  

tijd visuele informatie vragen GX I   0.01  

tijd visuele informatie voor tabel  GX I   0.09* 6.11 

tijd visuele informatie tijdens tabel GX I   0.01  

overige verplichte nieuwe leerstof (totaal=5) 

tijd nieuwe instructie beginkennis  GV  I   0.39* 6.11 
tijd vragen beginkennis 1

e
 keer GV I   0.07+ 6.11 

tijd preparatie  GV I   0.20* 6.11 

tijd vragen deelproblemen 1
e
 keer GV I   0.21* 6.11 

tijd invullen tabellen 1
e
 keer GV I   0.11* 6.11 

Legenda: com. = component;  ondvr. = onderzoeksvraag   
* significant op 1% niveau;  +  significant op 5% niveau 

Gelegenheid tot leren:  
GE1: kwaliteit toetsing bij toetsafname; GE3: kwaliteit toetsing bij geven feedback;  
GX: extra leerstof / studentgestuurd; GV: verplichte leerstof/ docentgestuurd 

Beperkingen vormgeving:  
BNLO: beperkingen bij navigatie leeromgeving;  BE1: beperkingen bij toetsafname;  
BE2: beperkingen bij beoordeling toets; BE3: beperkingen bij geven feedback 
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Bijlage 4B. Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten onderzoeksvariabelen bij 
regressieanalyse met afhankelijke variabele tijd schrijven essays volgens indeling 
gelegenheid tot leren; C = covariaten achtergrondkenmerken student en 
samenwerken; LO = met kenmerken leeromgeving; TO = met kenmerken 
toetsomgeving 

afhankelijke variabele: tijd schrijven 
essays; n = 523 

com. ondvr. βC βLO  βTO 
 tabel 

H6 

achtergrondkenmerken student en samenwerken (totaal=7)     

geslacht (vrouw= 0 man = 1)   -0.12* -0.06 -0.03  6.20 
eindexamencijfer talen    -0.05 -0.03 -0.04  

eindexamencijfer bètavakken     -0.05 -0.01 -0.02  

studierichting (bio=1 ; far=2)    0.50* 0.20* 0.06  6.20 

gerealiseerde studielast      0.04 0.00 -0.03   

cijfer vakkennis begin cursus   0.05 0.05 0.05   

samenwerken (alleen=0 ;sam=1)    -0.09 -0.03 0.04   

beperkingen navigatie leeromgeving (totaal=4)        

benodigde sessies  BNLO III  0.06 0.01  
tijd herhaling via instappen BNLO III  0.00 -0.02  

tijd dubbele beginkennis  BNLO III  -0.05 -0.07  6.16 

tijd ongeldige functietoetsen BNLO III  0.01 0.02   

beperkingen vormgeving bij tussentijds toetsen (totaal = 11)       

% fout vragen met 1 antwoordgelegenheidBE1 III  -0.01 -0.02  
ten onrechte fout (n) BE2 III  0.01 0.01  

overige foute antwoordafhandeling (n) BE2 III  -0.05 -0.02  

% ongeldig bij vragen  BE2 III  -0.01 -0.01  

% ongeldig bij tabellen BE2 III  0.00 0.02  

suboptimale feedback (n) BE3 III  0.00 -0.01  

maximale pogingen bereikt (n) BE3 III  0.03 0.02  

tijd ongeldige antwoorden BE1 III   0.04 0.03  

tijd herhaling vragen beginkennis  BE1 III   -0.05 -0.05  

tijd herhaling vragen deelproblemen  BE1 III   0.02 0.03  

tijd herhaling invullen tabellen BE1 III   0.10+ 0.11* 6.16 

kwaliteit tussentijdse toetsing (totaal=8) 

% fout beginkennis vragen GE1 I   0.04 0.03  
% fout vragen deelprobleem 1 GE1 I   0.10 0.11  

% fout vragen deelprobleem 2 GE1 I   0.00 0.00  

% fout vragen deelprobleem 3 GE1 I   -0.05 -0.05  

% fout vragen deelprobleem 4 GE1 I   -0.02 0.02  

% fout invullen tabellen GE1 I   -0.12* -0.11* 6.11 

extra tekstuele feedback (n) GE3 I   0.01 0.01  

extra visuele feedback (n) GE3 I   -0.12 -0.11  
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tijd schrijven essays com. ondvr. βC  βLO  βTO  tabel 
H6 

extra leerstof (totaal=8)          

tijd inleiding  GX I   0.04 0.04  
tijd beginkennis informatie via menu GX I   0.00 0.02  

tijd beginkennistoets via menu  GX I   -0.03 -0.07  

tijd begrippen via menu GX I   0.03 0.02  

tijd terug via menu GX I   0.07 0.06  

tijd visuele informatie vragen GX I   0.06 0.03  

tijd visuele informatie voor tabel  GX I   0.12* 0.11* 6.11 

tijd visuele informatie tijdens tabel GX I   0.06 0.05  

overige verplichte nieuwe leerstof (totaal=5) 

tijd nieuwe instructie beginkennis  GV  I   0.12* 0.09+ 6.11 
tijd vragen beginkennis 1

e
 keer GV I   0.01 0.01  

tijd preparatie  GV I   0.16* 0.18* 6.11 

tijd vragen deelproblemen 1
e
 keer GV I   0.11* 0.08+ 6.11 

tijd invullen tabellen 1
e
 keer GV I   0.04 0.05  

nieuwe instructie deelproblemen (totaal=2) 

tijd visuele instructie deelproblemen GV  I   0.09+ 0.09* 6.11 
tijd tekstuele instructie deelproblemen  GV I   0.07 0.04  

kenmerken toetsomgeving (totaal=7) 

extra pogingen schrijven essays BNTO VI    0.00  
fout verlaten tekstverwerker  BNTO VI    0.03  

max tekstverwerker bereikt   BNTO VI    -0.02  

omvang essay deelprobleem 1 KE1 V    0.05  

omvang essay deelprobleem 2 KE1 V    0.11* 6.18 

omvang essay deelprobleem 3 KE1 V    0.23* 6.18 

omvang essay deelprobleem 4 KE1 V    0.05  

Legenda: com. = component;  ondvr. = onderzoeksvraag   
* significant op 1% niveau;  +  significant op 5% niveau 

Gelegenheid tot leren:  
GE1: kwaliteit toetsing bij toetsafname; GE3: kwaliteit toetsing bij geven feedback;  
GX: extra leerstof / studentgestuurd; GV: verplichte leerstof/ docentgestuurd 

Kwaliteit van instructie: 
KE1: Evaluatiecyclus bij toetsopname opdelen in stappen 

Beperkingen vormgeving:  
BNLO: beperkingen bij navigatie leeromgeving;  BE1: beperkingen bij toetsafname;  
BE2: beperkingen bij beoordeling toets; BE3: beperkingen bij geven feedback 
BNTO: beperkingen bij navigatie toetsomgeving 
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Effectieve kenmerken van een digitaal biologie practicum in het hoger onderwijs 

 

Bijlage 4C. Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten onderzoeksvariabelen bij 
regressieanalyse met afhankelijke variabele cijfer practicum volgens indeling 
gelegenheid tot leren; C = covariaten achtergrondkenmerken student en 
samenwerken; LO = met kenmerken leeromgeving; TO = met kenmerken 
toetsomgeving 

afhankelijke variabele: cijfer 
practicum; n = 523 

com. ondvr. βC βLO βTO
tabel 
H6 

achtergrondkenmerken student en samenwerken (totaal=7)     

geslacht (vrouw= 0 man = 1)   0.05 0.06 0.10* 6.20 
eindexamencijfer talen    0.08 0.08 0.08  

eindexamencijfer bètavakken     0.02 0.04 0.03  

studierichting (bio=1 ; far=2)    0.11 * 0.01 -0.19* 6.20 

gerealiseerde studielast      0.04 0.02 -0.06  

cijfer vakkennis begin cursus   0.07 0.06 0.04  

samenwerken (alleen=0 ;sam=1)    -0.03 -0.01 0.06  

beperkingen navigatie leeromgeving (totaal=4)        

benodigde sessies  BNLO III  -0.03 -0.06   
tijd herhaling via instappen BNLO III  0.03 0.02   

tijd dubbele beginkennis  BNLO III  -0.05 -0.05   

tijd ongeldige functietoetsen BNLO III  -0.02 -0.02   

beperkingen vormgeving bij tussentijds toetsen (totaal = 11)       

% fout vragen met 1 
antwoordgelegenheid 

BE1 III   -0.09 -0.08  

ten onrechte fout (n) BE2 III  -0.06 -0.05  

overige foute antwoordafhandeling 
(n) 

BE2 III  -0.01 0.04  

% ongeldig bij vragen  BE2 III  -0.04 -0.04  

% ongeldig bij tabellen BE2 III  0.03 0.07  

suboptimale feedback (n) BE3 III  0.13+ 0.10 6.16 

maximale pogingen bereikt (n) BE3 III  -0.13 -0.13+ 6.16 

tijd ongeldige antwoorden BE1 III   -0.06 -0.09  

tijd herhaling vragen beginkennis  BE1 III   0.06 0.07  

tijd herhaling vragen deelproblemen  BE1 III   0.00 -0.01  

tijd herhaling invullen tabellen BE1 III   -0.03 0.01  

kwaliteit tussentijdse toetsing (totaal=8) 

% fout beginkennis vragen GE1 I   0.01 -0.02  
% fout vragen deelprobleem 1 GE1 I   0.05 0.01  

% fout vragen deelprobleem 2 GE1 I   0.04 0.06  

% fout vragen deelprobleem 3 GE1 I   0.12 0.12+ 6.14 

% fout vragen deelprobleem 4 GE1 I   -0.04 0.02  

% fout invullen tabellen GE1 I   -0.05 -0.04  

extra tekstuele feedback (n) GE3 I   -0.19 -0.20+ 6.14 

extra visuele feedback (n) GE3 I   0.04 0.10  
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cijfer practicum com. ondvr. βC  βLO  βTO  tabel 
H6 

extra leerstof (totaal=8)          

tijd inleiding  GX I   0.11+ 0.10+ 6.14 
tijd beginkennis informatie via menu GX I   -0.08 -0.07  

tijd beginkennistoets via menu  GX I   0.08 0.05  

tijd begrippen via menu GX I   0.10 0.06  

tijd terug via menu GX I   0.02 -0.01  

tijd visuele informatie vragen GX I   0.08 0.03  

tijd visuele informatie voor tabel  GX I   0.04 0.01  

tijd visuele informatie tijdens tabel GX I   0.05 0.01  

overige verplichte nieuwe leerstof (totaal=5) 

tijd nieuwe instructie beginkennis  GV  I   -0.02 -0.07   
tijd vragen beginkennis 1

e
 keer GV I   0.04 0.04   

tijd preparatie  GV I   0.05 0.04   

tijd vragen deelproblemen 1
e
 keer GV I   -0.02 -0.09   

tijd invullen tabellen 1
e
 keer GV I   -0.06 -0.04   

nieuwe instructie deelproblemen (totaal=2) 

tijd visuele instructie deelproblemen GV  I   0.03 0.03  
tijd tekstuele instructie 
deelproblemen  

GV I   0.09 0.06  

kenmerken toetsomgeving (totaal=11) 

extra pogingen schrijven essays BNTO VI    0.00 
fout verlaten tekstverwerker  BNTO VI    -0.06 

max tekstverwerker bereikt   BNTO VI    0.00 

omvang essay deelprobleem 1 KE1 V    0.02 

omvang essay deelprobleem 2 KE1 V    0.11+ 6.18 

omvang essay deelprobleem 3 KE1 V    0.07  

omvang essay deelprobleem 4 KE1 V    0.42* 6.18 

tijd essay deelprobleem 1 GX  IV    -0.02 

tijd essay deelprobleem 2 GX IV    0.05 

tijd essay deelprobleem 3 GX IV    0.07 

tijd essay deelprobleem 4 GX IV    0.03 

Legenda: com. = component;  ondvr. = onderzoeksvraag   
* significant op 1% niveau;  +  significant op 5% niveau 

Gelegenheid tot leren: GE1: kwaliteit toetsing bij toetsafname; GE3: kwaliteit toetsing bij geven 
feedback; GX: extra leerstof / studentgestuurd; GV: verplichte leerstof/ docentgestuurd 

Kwaliteit van instructie: KE1: Evaluatiecyclus bij toetsopname opdelen in stappen 

Beperkingen vormgeving:  
BNLO: beperkingen bij navigatie leeromgeving;  BE1: beperkingen bij toetsafname;  
BE2: beperkingen bij beoordeling toets; BE3: beperkingen bij geven feedback 
BNTO: beperkingen bij navigatie toetsomgeving 
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Effectieve kenmerken van een digitaal biologie practicum in het hoger onderwijs 

 

Bijlage 4D. Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten van de 
onderzoeksvariabelen bij regressieanalyse met afhankelijke variabele cijfer 
afsluitende theorie volgens indeling gelegenheid tot leren; C = covariaten 
achtergrondkenmerken student en samenwerken; LO = met kenmerken 
leeromgeving; TO = met kenmerken toetsomgeving 

afhankelijke variabele:   
cijfer theorie toets; n = 513 

com. ondvr. βC βLO βTO 
 tabel 

H6 

achtergrondkenmerken student en samenwerken (totaal=7)     

geslacht (vrouw= 0 man = 1)   0.06 0.07 0.07 
eindexamencijfer talen    0.09 0.08+ 0.08+ 6.20

eindexamencijfer bètavakken     0.24* 0.24* 0.23* 6.20

studierichting (bio=1 ; far=2)    0.12* 0.10 0.05 6.20

gerealiseerde studielast      0.36* 0.36* 0.36* 6.20

cijfer vakkennis begin cursus   0.16* 0.14* 0.14* 6.20

samenwerken (alleen=0 ;sam=1)    0.04 0.06 0.08

beperkingen navigatie leeromgeving (totaal=4)        

benodigde sessies  BNLO III  0.02 0.02  
tijd herhaling via instappen BNLO III  -0.03 -0.05  

tijd dubbele beginkennis  BNLO III  -0.02 -0.03  

tijd ongeldige functietoetsen BNLO III  0.00 0.01  

beperkingen vormgeving bij tussentijds toetsen (totaal = 11)       

% fout vragen met 1 
antwoordgelegenheid 

BE1 III  -0.14 + -0.15+ 6.16

ten onrechte fout (n) BE2 III  -0.03 -0.03 

overige foute antwoordafhandeling 
(n) 

BE2 III  -0.04 -0.04 

% ongeldig bij vragen  BE2 III  -0.06 -0.07 

% ongeldig bij tabellen BE2 III  -0.08 -0.08 

suboptimale feedback (n) BE3 III  -0.01 -0.02 

maximale pogingen bereikt (n) BE3 III  0.01 0.02 

tijd ongeldige antwoorden BE1 III   0.01 0.02 

tijd herhaling vragen beginkennis  BE1 III   0.04 0.03 

tijd herhaling vragen deelproblemen  BE1 III   0.03 0.02 

tijd herhaling invullen tabellen BE1 III   0.05 0.04 

kwaliteit tussentijdse toetsing (totaal=8) 

% fout beginkennis vragen GE1 I   0.06 0.07  
% fout vragen deelprobleem 1 GE1 I   0.05 0.05  

% fout vragen deelprobleem 2 GE1 I   0.05 0.04  

% fout vragen deelprobleem 3 GE1 I   0.03 0.02  

% fout vragen deelprobleem 4 GE1 I   0.09 0.09  

% fout invullen tabellen GE1 I   0.00 0.00  

extra tekstuele feedback (n) GE3 I   -0.17 -0.17  

extra visuele feedback (n) GE3 I   -0.01 0.01  
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 com. ondvr. βC  βLO  βTO  tabel 
H6 

extra leerstof (totaal=8)          

tijd inleiding  GX I   -0.03 -0.03  
tijd beginkennis informatie via menu GX I   0.01 0.01  

tijd beginkennistoets via menu  GX I   0.06 0.06  

tijd begrippen via menu GX I   0.01 0.01  

tijd terug via menu GX I   -0.05 -0.05  

tijd visuele informatie vragen GX I   -0.03 -0.04  

tijd visuele informatie voor tabel  GX I   0.04 0.04   

tijd visuele informatie tijdens tabel GX I   0.03 0.03  

overige verplichte nieuwe leerstof (totaal=5) 

tijd nieuwe instructie beginkennis  GV  I   0.07 0.06  
tijd vragen beginkennis 1

e
 keer GV I   -0.01 0.00  

tijd preparatie  GV I   0.01 0.01  

tijd vragen deelproblemen 1
e
 keer GV I   0.00 -0.01  

tijd invullen tabellen 1
e
 keer GV I   -0.02 -0.01  

nieuwe instructie deelproblemen (totaal=2)     

tijd visuele instructie deelproblemen GV  I   0.03 0.04  
tijd tekstuele instructie 
deelproblemen  

GV I   -0.06 -0.07  

kenmerken toetsomgeving (totaal=11)       

extra pogingen schrijven essays BNTO VI    0.00  
fout verlaten tekstverwerker  BNTO VI    0.03  

max tekstverwerker bereikt   BNTO VI    0.06  

omvang essay deelprobleem 1 KE1 V    0.10  

omvang essay deelprobleem 2 KE1 V    0.01  

omvang essay deelprobleem 3 KE1 V    0.01  

omvang essay deelprobleem 4 KE1 V    -0.05  

tijd essay deelprobleem 1 GX  IV    0.00  

tijd essay deelprobleem 2 GX IV    -0.04  

tijd essay deelprobleem 3 GX IV    0.04  

tijd essay deelprobleem 4 GX IV    0.04  

Legenda: com. = component;  ondvr. = onderzoeksvraag   
* significant op 1% niveau;  +  significant op 5% niveau 

Gelegenheid tot leren: GE1: kwaliteit toetsing bij toetsafname; GE3: kwaliteit toetsing bij geven 
feedback; GX: extra leerstof / studentgestuurd; GV: verplichte leerstof/ docentgestuurd 

Kwaliteit van instructie: KE1: Evaluatiecyclus bij toetsopname opdelen in stappen 

Beperkingen vormgeving:  
BNLO: beperkingen bij navigatie leeromgeving;  BE1: beperkingen bij toetsafname;  
BE2: beperkingen bij beoordeling toets; BE3: beperkingen bij geven feedback 
BNTO: beperkingen bij navigatie toetsomgeving 



   

 

 
Bijlage 5 Resultaten regressieanalyses 
volgens indeling kwaliteit van instructie 

Bijlage 5A. Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten van de 
onderzoeksvariabelen volgens de indeling kwaliteit van instructie bij de 
regressieanalyse met de afhankelijke variabele tijd instructie deelproblemen LO = 
met covariaten en kenmerken leeromgeving  

afhankelijke variabele: tijd nieuwe instructie 
deelproblemen; n = 523 

com. ondvr. βLO 
tabel 
H6 

Instructiekenmerken met versnellende functie (totaal = 5) 

tijd inleiding KS- II 0.03 
tijd beginkennis informatie via menu KS- II -0.04 

tijd beginkennistoets via menu  KS- II 0.04 

tijd nieuwe verplichte instructie beginkennis KS- II 0.39 * 6.14

tijd vragen verplichte beginkennis 1
e
 keer KS- II 0.07 + 6.14

Instructiekenmerken met verdiepende functie (totaal = 16) 

tijd begrippen via menu KS+ II -0.03  

tijd terug via menu KS+ II -0.06  

% fout beginkennis vragen  KE+ II -0.01 

% fout vragen deelprobleem 1 KE+ II 0.04  

% fout vragen deelprobleem 2 KE+ II 0.03  

% fout vragen deelprobleem 3 KE+ II -0.02  

% fout vragen deelprobleem 4 KE+ II 0.01  

% fout invullen tabellen KE+ II -0.07  

tijd vragen deelproblemen 1
e
 keer KE+ II 0.21 * 6.14

tijd invullen tabellen 1e keer KE+ II 0.11 * 6.14

extra tekstuele feedback (n) KE+ II 0.11 

tijd preparatie KA+ II 0.20 * 6.14

extra visuele feedback (n) KA+ II -0.05 

tijd visuele informatie vragen KA+ II 0.01 

tijd visuele informatie voor tabel  KA+ II 0.09 * 6.14

tijd visuele informatie tijdens tabellen KA+ II 0.01  

Legenda: com. = component;  ondvr. = onderzoeksvraag   
* significant op 1% niveau;  +  significant op 5% niveau 

KS-: structurering met versnellende functie bij het leren 
KS+: structuering met verdiepende functie bij het leren 
KE+:evaluatiecyclus met verdiepende functie bij het leren 
KA+: authentieke omgeving met verdiepende functie bij het leren 
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Bijlage 5 Resultaten regressieanalyses volgens indeling kwaliteit van instructie 
 

Bijlage 5B. Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten van de 
onderzoeksvariabelen volgens de indeling kwaliteit van instructie bij de 
regressieanalyse met de afhankelijke variabele tijd schrijven essays; LO = met 
covariaten en kenmerken leeromgeving; TO = met kenmerken toetsomgeving  

afhankelijke variabele: tijd schrijven essays  
n = 523 

com. ondvr. βLO 
 

βTO 
 tabel 

H6 

Instructiekenmerken met versnellende functie (totaal = 5)    

tijd inleiding KS- II 0.04 0.04 
tijd beginkennis informatie via menu KS- II 0.00 0.02  

tijd beginkennistoets via menu  KS- II -0.03 -0.07  

tijd nieuwe instructie beginkennis KS- II 0.12* 0.09 + 6.14

tijd vragen verplichte beginkennis 1
e
 keer KS- II 0.01 0.01  

Instructiekenmerken met verdiepende functie (totaal = 16) 

tijd begrippen via menu KS+ II 0.03 0.02  
tijd terug via menu KS+ II 0.07 0.06  

% fout beginkennis vragen  KE+ II 0.04 0.03  

% fout vragen deelprobleem 1 KE+ II 0.10 0.11  

% fout vragen deelprobleem 2 KE+ II 0.00 0.00  

% fout vragen deelprobleem 3 KE+ II -0.05 -0.05  

% fout vragen deelprobleem 4 KE+ II -0.02 0.02  

% fout invullen tabellen KE+ II -0.12* -0.11 * 6.14

tijd vragen deelproblemen 1
e
 keer KE+ II 0.11* 0.08 + 6.14

tijd invullen tabellen 1e keer KE+ II 0.04 0.05  

tijd tekstuele instructie deelproblemen KE+ II 0.07 0.04  

extra tekstuele feedback (n) KE+ II 0.01 0.01  

tijd visuele instructie deelproblemen KE+ II 0.09+ 0.09 * 6.14

tijd preparatie KA+ II 0.16* 0.18 * 6.14

extra visuele feedback (n) KA+ II -0.12 -0.11  6.14

tijd visuele informatie vragen KA+ II 0.06 0.03  

tijd visuele informatie voor tabel  KA+ II 0.12* 0.11 * 6.14

tijd visuele informatie tijdens tabellen KA+ II 0.06 0.05  

Legenda: com. = component;  ondvr. = onderzoeksvraag   
* significant op 1% niveau;  +  significant op 5% niveau 

KS-: structurering met versnellende functie bij het leren 
KS+: structurering met verdiepende functie bij het leren 
KE+: evaluatiecyclus met verdiepende functie bij het leren 
KA+: authentieke omgeving met verdiepende functie bij het leren 
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Bijlage 5C. Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten van de 
onderzoeksvariabelen volgens de indeling kwaliteit van instructie bij de 
regressieanalyse met de afhankelijke variabele cijfer practicum; LO = met 
covariaten en kenmerken leeromgeving; TO = met kenmerken toetsomgeving 

afhankelijke variabele: practicum cijfer  
n = 523 

com. ondvr. βLO 
 

βTO
 tabel 

H6 

Structurering (totaal = 7)   

tijd inleiding KS- II 0.11+ 0.10+ 6.14 
tijd beginkennis informatie via menu KS- II -0.08 -0.07  

tijd beginkennistoets via menu  KS- II 0.08 0.05  

tijd nieuwe verplichte instructie beginkennis KS- II -0.02 -0.07  

tijd vragen verplichte beginkennis 1
e
 keer KS- II 0.04 0.04  

tijd begrippen via menu KS+ II 0.10 0.06  

tijd terug via menu KS+ II 0.02 -0.01  

Aanwezigheid evaluatiecyclus (totaal = 10)     

% fout beginkennis vragen  KE+ II 0.01 -0.02  
% fout vragen deelprobleem 1 KE+ II 0.05 0.01  

% fout vragen deelprobleem 2 KE+ II 0.04 0.06  

% fout vragen deelprobleem 3 KE+ II 0.12 0.12+ 6.14 

% fout vragen deelprobleem 4 KE+ II -0.04 0.02  

% fout invullen tabellen KE+ II -0.05 -0.04  

tijd vragen deelproblemen 1
e
 keer KE+ II -0.02 -0.09  

tijd invullen tabellen 1e keer KE+ II -0.06 -0.04  

tijd tekstuele instructie deelproblemen KE+ II 0.09 0.06  

extra tekstuele feedback (n) KE+ II -0.19 -0.20+ 6.14 

Authentieke omgeving (totaal = 6)       

tijd visuele instructie deelproblemen KA+ II 0.03 0.03  
tijd preparatie KA+ II 0.05 0.04  

extra visuele feedback (n) KA+ II 0.04 0.10 6.14 

tijd visuele informatie vragen KA+ II 0.08 0.03 6.14 

tijd visuele informatie voor tabel  KA+ II 0.04 0.01 6.14 

tijd visuele informatie tijdens tabellen KA+ II 0.05 0.01  

Legenda: com. = component;  ondvr. = onderzoeksvraag   
* significant op 1% niveau;  +  significant op 5% niveau 

   

KS-: structurering met versnellende functie bij het leren 
KS+: structurering met verdiepende functie bij het leren 
KE+: evaluatiecyclus met verdiepende functie bij het leren 
KA+: authentieke omgeving met verdiepende functie bij het leren 
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Bijlage 5 Resultaten regressieanalyses volgens indeling kwaliteit van instructie 
 

Bijlage 5D. Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten van de 
onderzoeksvariabelen volgens de indeling kwaliteit van instructie bij de 
regressieanalyse met de afhankelijke variabele cijfer afsluitende theorie toets; LO = 
met covariaten en kenmerken leeromgeving; TO = met kenmerken toetsomgeving 

afhankelijke variabele: cijfer afsluitende toets  
n = 513 

com. ondvr. βLO 
 

βTO
 tabel 

H6 

Structurering (totaal = 7)   

tijd inleiding KS- II -0.03 -0.03  
tijd beginkennis informatie via menu KS- II 0.01 0.01  

tijd beginkennistoets via menu  KS- II 0.06 0.06  

tijd nieuwe verplichte instructie beginkennis KS- II 0.07 0.06  

tijd vragen verplichte beginkennis 1
e
 keer KS- II -0.01 0.00  

tijd begrippen via menu KS+ II 0.01 0.01  

tijd terug via menu KS+ II -0.05 -0.05  

Aanwezigheid evaluatiecyclus (totaal = 10)    

% fout beginkennis vragen  KE+ II 0.06 0.07  
% fout vragen deelprobleem 1 KE+ II 0.05 0.05  

% fout vragen deelprobleem 2 KE+ II 0.05 0.04  

% fout vragen deelprobleem 3 KE+ II 0.03 0.02  

% fout vragen deelprobleem 4 KE+ II 0.09 0.09  

% fout invullen tabellen KE+ II 0.00 0.00  

tijd vragen deelproblemen 1
e
 keer KE+ II 0.00 -0.01  

tijd invullen tabellen 1e keer KE+ II -0.02 -0.01  

tijd tekstuele instructie deelproblemen KE+ II -0.06 -0.07  

extra tekstuele feedback (n) KE+ II -0.17 -0.17  

Authentieke omgeving (totaal = 6)     

tijd visuele instructie deelproblemen KA+ II 0.03 0.04  
tijd preparatie KA+ II 0.01 0.01  

extra visuele feedback (n) KA+ II -0.01 0.01  

tijd visuele informatie vragen KA+ II -0.03 -0.04  

tijd visuele informatie voor tabel  KA+ II 0.04 0.04  

tijd visuele informatie tijdens tabellen KA+ II 0.03 0.03  

Legenda: com. = component;  ondvr. = onderzoeksvraag   
* significant op 1% niveau;  +  significant op 5% niveau 

   

KS-: structurering met versnellende functie bij het leren 
KS+: structurering met verdiepende functie bij het leren 
KE+: evaluatiecyclus met verdiepende functie bij het leren 
KA+: authentieke omgeving met verdiepende functie bij het leren 

 

 





   

Dankwoord 

Bij de aanmelding van de promotie tien jaar geleden kreeg het 
promotieonderzoek de werktitel De lange weg naar een optimale 

interactieve leeromgeving. De titel is een goede weergave van het proces 
waarin het uiteindelijke proefschrift tot stand is gekomen. Heel veel mensen 
hebben me tijdens dit proces begeleid en aangemoedigd. De volgende 
personen wil ik bedanken: Niek Meijer en Anne de Ruiter, de docenten die 
al heel vroeg geavanceerde digitale onderwijsprogramma’s in het 
Dierfysiologie onderwijs hebben geïntroduceerd en verbeterd. Zij hebben 
mij de gelegenheid gegeven jarenlang de essentiële gegevens voor dit 
onderzoek te verzamelen. Bert Creemers, mijn promotor, wil ik bedanken. 
Hij heeft mij al die jaren geduldig begeleid, ik hoefde nooit lang te wachten 
op zijn commentaar, omdat hij al vroeg gebruik maakte van e-mail om te 
reageren. Het maakte niet uit waar hij op deze wereldbol was. Ook dank aan 
Henk Guldemond, die bij het onderzoek werd betrokken voor de 
methodologische ondersteuning. Onze gesprekken gingen natuurlijk niet 
alleen over mijn proefschrift. In de laatste fase van het promotieonderzoek 
kwam Niek Meijer weer in beeld en ik wil hem bedanken voor het zeer 
regelmatige overleg. Mijn proefschrift is in die fase sterk verbeterd en ik 
heb veel van hem geleerd. Ook Liesbeth Pols wil ik bedanken voor het 
commentaar op de theoretische hoofdstukken. Ik ben blij dat zij me zal 
begeleiden tijdens de verdediging. Feikje Groenhof, Dineke van Es, Anne 
Rutten en Engelien de Jong wil ik bedanken omdat zij mij de gelegenheid 
hebben gegeven om aan mijn proefschrift te werken, ondanks de stapels 
meerkeuze tentamens die lagen te wachten. Ik ben blij dat ook Dineke me 
zal begeleiden tijdens de verdediging. Mijn leidinggevenden in de afgelopen 
jaren - Gerard Heijnen, Theo Joostens, Ed Welling en Louwarnoud van der 
Duim - wil ik bedanken voor het vertrouwen dat ze in me hebben gesteld. 
Ook wil ik alle mensen bedanken, die jarenlang mijn verhaal over de 
voortgang van mijn proefschrift hebben aangehoord en me telkens weer 
aanmoedigden om door te gaan. Ook dank aan Jan Hemel, Elsje Werkman, 
Anneke Huizinga en Helène Ewalts, die me geholpen hebben het 
proefschrift drukklaar te maken. Ten slotte wil ik mijn partner Ben, mijn 
kinderen Lizette en Jelmer en mijn naaste familie bedanken voor het 
eindeloze geduld dat ze al die jaren hebben opgebracht. 
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