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Hoofdstuk 7.  
Discussie en conclusies 

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

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

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

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

7.1   Effectiviteit en efficiëntie van het interactief practicum 

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

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

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

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

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

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

7.2   Invloed van instructiekenmerken op leerresultaat en actieve 
tijdbesteding 

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

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

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

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

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

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

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

7.2.2   Resultaten instructiekenmerken in leeromgeving volgens kwaliteit van 
instructie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.2.3   Resultaten instructiekenmerken in de toetsomgeving 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.4   Invloed covariaten 

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

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

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

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

7.5   Effectieve en efficiënte factoren in courseware 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.5.4   Implicaties voor courseware ontwikkeling 

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

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

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

7.6   Implicaties voor onderzoek en theorievorming 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




