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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 
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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. 



 

 

  75 

 

 

 

 

 

Dissertatie Yta Beetsma.docx 

Specificatie onderwijseffectiviteitsmodel voor evaluatie practicum 

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. 




