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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 



 

 

  105 

 

 

 

 

 

Dissertatie Yta Beetsma.docx 

Onderzoeksopzet 

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. 



 

 

106 

 

 

 

 

 

  Dissertatie Yta Beetsma.docx 

Effectieve kenmerken van een digitaal biologie practicum in het hoger onderwijs 

 

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  
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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. 




