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Hoofdstuk 6.  
Onderzoeksresultaten 

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

6.1   Omgang van de studenten met het practicum 

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

6.1.1   Kenmerken onderzoeksgroep 

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

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

 biologie (bio) farmacie (far) 

 1996 1997 1998 totaal 1997 1998 1999 totaal

aantal studenten 37 117 128 282 69 95 77 241

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

samenwerken (alleen= 0; 
samen=1) 

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

  

6.1.2   Onderwijsresultaten en studentkenmerken 

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

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

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

 Totaal bio far

n=523 m sd min max m m

cijfer practicum 7.53 0.74 5.00 9.00 7.46 7.62

cijfer afsluitende theorie 5.73 1.56 0.00 10.00 5.52 5.98

  

eindexamencijfer talen 6.81 0.73 5.00 9.25 6.85 6.77

eindexamencijfer bètavakken 6.81 0.78 5.00 9.25 6.69 6.95

cijfer vakkennis begin cursus 6.59 1.55 0.00 9.00 6.76 6.38

  

% gerealiseerde studielast bij start 
cursus  

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

  

 

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

6.1.3   Gemiddelde tijdbesteding en gebruikte gelegenheden in practicum 

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

• totaal bestede tijd aan het doornemen van het practicum,  

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

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

• tijd besteed aan verplichte herhaling bij toetsing in de leeromgeving  

• tijd besteed aan beperkingen bij navigatie in de leeromgeving  

• percentage fout bij toetsing in de leeromgeving  

• tijd besteed aan extra leerstof in de leeromgeving  

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

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

n=523 totaal bio far  

tijd in minuten m sd min max m m Sign? 

totale tijd practicum 96.4 30.9 42.0 230.1 80.5 115.0 Ja 

Kenmerken in leeromgeving 
(LO) 

 

tijd instructie deelproblemen  17.9 6.5 9.5 47.3 15.6 20.6 Ja 

tijd overige verplichte nieuwe 
leerstof  

21.3 6.9 11.1 56.5 18.0 25.1
Ja 

tijd herhaling toetsing LO 4.2 3.5 .27 56.9 3.9 4.7  

tijd beperkingen bij navigatie 
LO 

.9 2.8 .00 29.0 1.1 .8
 

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

tijd extra leerstof  LO 13.5 7.2 1.9 58.5 11.6 15.8 Ja 

Kenmerken in toetsomgeving 
(TO) 

 

tijd schrijven essays 38.6 17.5 9.6 134.2 30.5 48.1 Ja 

omvang essays (aantal 
lettertekens) 

1927 450 635 3295 1718 2172
Ja 

Statistisch significant verschil in studierichting op 0.05 niveau 

 

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

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

• verplichte nieuwe instructie bij deelproblemen,  

• overige verplichte nieuwe leerstof  

• extra leerstof 

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

6.1.4   Instructiekenmerken in de leeromgeving volgens kwaliteit van 
instructie 

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

 OTL KS KE KA BE BNLO totaal 

tijd in minuten  m m m m m m 

instructie deelproblemen GV  11.1 6.8   17.9 

vragen deelproblemen GV  9.3  3.3  12.6 

tabellen deelproblemen GV  2.9  0.8  3.7 

inleiding  GX 5.8     5.8 

verplichte beginkennis  GV 2.9   0.1  3.0 

beginkennis via hulpmenu GX 0.5     0.5 

begrippen via hulpmenu GX 0.4     0.4 

terug via hulpmenu GX 1.4     1.4 

preparatie GV   6.2   6.2 

visuele informatie bij vragen GX   0.9   0.9 

visuele informatie voor tabellen GV   3.9   3.9 

visuele informatie tijdens tabellen GX   0.6   0.6 

beperkingen navigatie GX     0.9 0.9 

Totaal  11.0 23.3 18.4 4.2 0.9 57.8 

GV = verplichte leerstof 
GX = extra leerstof 

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

 

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

6.1.5   Extra mogelijkheden in leeromgeving 

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

gebruik extra 
mogelijkheden 

bio far 
 gebruik tussentijdse 

toetsing 
bio far 

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

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

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

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

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

begrippen  17% 24%   % fout tabellen  23.1 25.2 

terug via menu 60% 81%    

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

7.2 7.1 

visuele informatie tijdens 
tabel 

80% 90%   visuele uitgebreide 
feedback n 

1.9 2.0 

 

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

6.1.6   Tussentijdse toetsing in leeromgeving 

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

6.1.7   Beperkingen van de vormgeving in de leeromgeving 

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

e
 kolom) en beperkingen bij de navigatie in de 

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

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

De 2
e
 en 3

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

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

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

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

Beperkingen navigatie bio far
 beperkingen tussentijdse 

toetsing 
bio far

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

9.0 10.5

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

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

ongeldige functietoetsen 
menu 

34% 41% % ongeldig antwoorden 
vragen 

.6 .6

  % ongeldig antwoorden 
tabellen 

3.0 2.7

  suboptimale feedback n 1.3 1.3

    maximale pogingen bereikt  n 0.1 0.1

 

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

e
 kolom). De 5

e
 en 

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

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

 

6.1.8   Verschil in tijdbesteding tussen biologen en farmaceuten 

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

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

 totaal bio far

tijd in minuten m m m Sign? 

tekstuele instructie deelproblemen 11.1 8.9 13.7 Ja 

visuele instructie deelproblemen 6.8 6.7 6.9 Ja 

vragen deelproblemen 12.6 11.3 14.1 Ja 

tabellen deelproblemen 3.7 3.5 4.0 Ja 

inleiding  5.8 5.2 6.5 Ja 

verplichte beginkennis  2.9 2.4 3.6 Ja 

beginkennis via hulpmenu 0.5 0.3 0.8 Ja 

begrippen via hulpmenu 0.4 0.3 0.5  

terug via hulpmenu 1.4 0.8 2.1 Ja 

visuele informatie bij toetsing 5.4 5.0 5.9 Ja 

preparatie 6.2 4.6 8.0 Ja 

beperkingen navigatie 0.9 1.1 0.8  

totaal 57.8 50.0 66.9 Ja 

Sign? : statistisch significant verschil in studierichting op 0.05 niveau 

 

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

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

 geen inleiding wel inleiding 

 bio far totaal bio far totaal

N= 31 68 99 251 173 424 sign 

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

cijfer practicum 7.27 7.54 7.45 7.49 7.65 7.55 ja  

Totale tijd practicum 80.3 118.4 106.4 80.6 113.7 94.1  ja 

tijd schrijven essays 31.6 52.1 45.7 30.4 46.6 37.0 ja  

tijd tekstuele instructie 
deelproblemen 

11.4 16.7 15.0 8.6 12.5 10.2 ja  

tijd vragen deelproblemen  11.2 16.1 14.6 11.3 13.2 12.1 ja ja 

tijd tabellen deelproblemen  3.2 4.1 3.8 3.4 3.6 3.4  ja 

tijd verplichte beginkennis 3.6 5.1 4.7 2.2 2.9 2.5 ja ja 

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

tijd raadplegen hulpmenu  1.8 1.7 1.7 1.3 4.1 2.4 ja ja 

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

tijd extra informatie 
beginkennis   

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

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

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

 

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

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

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

6.1.9   Tijdbesteding in toetsomgeving 

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

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

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

6.2.1   Additieve bijdrage verklaarde variantie 

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

6.2.2   Resultaten commonality analysis 

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

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

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

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

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

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

afhankelijke variabele 
tijd 
instructie 

tijd 
essays 

cijfer 
practicum 

cijfer 
theorie 

V(covariaten) 19.6 27.9 3.3 37.8 

V(geslacht) 4.1 2.8 1.0 6.8 

V(beginkennisniveau begin 
studie) 

0.3 0.6 0.6 15.7 

V(beginkennisniveau tijdens 
studie) 

14.0 23.8 1.6 15.2 

V(samenwerken) 1.2 0.7 0.1 0.1 

V(courseware) 41.3 31.2 33.7   6.4 

V(leeromgeving) 41.3 23.2 10.8 4.9 

V(toetsomgeving) --- 8.0 22.9 1.5 

V(totaal) 60.9 59.1 37.0 44.2 

V( )= additieve bijdrage aan verklaarde variantie 

 

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

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

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

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

6.4.1   Onderzoeksvraag I: instructiekenmerken leeromgeving volgens 
gelegenheid tot leren 

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

Invloed van nieuwe instructie in de deelproblemen op actieve tijdbesteding 

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

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

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

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

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

afhankelijke variabele 
tijd 
instructie 

tijd 
essays 

cijfer 
practicum 

cijfer 
theorie 

V(gelegenheid tot leren) 37.3 20.1 7.9 2.1 

U(kwaliteit toetsing 
leeromgeving)  

1.4 2.0 2.0 0.9 

U(tijd extra leerstof) 1.1 2.9 3.6 0.7 

U(tijd overige verplichte nieuwe 
leerstof)  

28.8 8.2 0.5 0.1 

C (gelegenheid tot leren) 6.0 6.3 1.3 0.2 

U(tijd instructie deelproblemen)  - 0.7 0.5 0.2 

     

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

 

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

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

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

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

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

Instructiekenmerken LO volgens gelegenheid tot 
leren 

type β tijd 
instructie 

tijd 
essays 

tijd visuele instructie deelproblemen  GV 
βLO 
βTO 

----- 
----- 

0.09 
0.09 

tijd verplichte nieuwe instructie beginkennis GV 
βLO 
βTO  

0.39  
----- 

0.12 
0.09 

tijd verplichte nieuwe vragen beginkennis GV 
βLO 
βTO 

0.07 
----- 

x 
x 

tijd preparatie GV 
βLO 
βTO 

0.20 
----- 

0.16 
0.18 

tijd vragen deelproblemen 1
e 
keer GV 

βLO 
βTO 

0.21 
----- 

0.11 
 

0.08 

tijd invullen tabellen 1
e
 keer GV 

βLO 
βTO 

0.11 
----- 

x 
x 

% fout invullen tabellen  GE 
βLO 
βTO 

x 
----- 

-0.12  
-0.11 

tijd visuele informatie voor tabel GX 
βLO 
βTO 

0.09 
----- 

0.12  
0.11 

Vet:  statistisch significant op 1% niveau 

----  geen regressieanalyse 

x  regressiecoёfficiёnt niet statistisch significant 

GV = verplichte leerstof / docentgestuurd 

GX = extra leerstof / studentgestuurd 

GE = kwaliteit van toetsing  
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Onderzoeksresultaten 

Invloed van extra leerstof in de leeromgeving op actieve tijdbesteding 

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

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

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

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

6.4.2   Onderzoeksvraag II: instructiekenmerken leeromgeving volgens 
kwaliteit van instructie 

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

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

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

afhankelijke variabele cijfer  practicum cijfer theorie 

V(kwaliteit van instructie) 7.9 2.1 

U(structurering, KS) 2.2 0.6 

U(structurering versnellende functie) 1.5 0.5 

U(structurering verdiepende functie) 0.7 0.1 

U(evaluatiecyclus KE) 2.6 1.0 

U(authentieke omgeving, KA) 1.1 0.3 

C(kwaliteit van instructie) 2.0 0.2 

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

 

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

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

afhankelijke variabele tijd instructie tijd essays 

V(kwaliteit van instructie) 37.3 20.1 

U(structurering versnellende functie) 11.5   0.9 

U(instructiekenmerken met verdiepende 
functie) 

  8.4 
  7.0 

U(structurering verdiepende functie) 0.3 0.4 

U(evaluatiecyclus, KE) 5.5 2.8 

U(authentieke omgeving, KA) 2.6 3.8 

C(kwaliteit van instructie) 17.4 12.2 

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

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

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

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

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

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

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

instructiekenmerken LO 
volgens kwaliteit van instructie  

type 
β 

tijd 
instructie 

tijd essays 
cijfer 
practicum 

cijfer 
theorie 

tijd inleiding KS-  
βLO 

βTO 

x 
---- 

 x 
x 

 
0.11 
0.10 

 x 
x 

tijd nieuwe verplichte 
instructie beginkennis  

KS- 
βLO 

βTO 

0.39  
----- 

1
) 

 
0.12 
0.09 

1
)
 

 
x 
x 

 
x 
x 

tijd nieuwe vragen 
verplichte beginkennis  

KS- 
βLO 

βTO 

0.07 
---- 

1
) 

 
x 
x 

 
x 
x 

 x 
x 

% fout vragen 
deelprobleem 3 

KE+  
βLO 

βTO 

x 
---- 

 x 
x 

 
x 

0.12 
 
1
) 

x 
x 

% fout invullen tabellen  KE+ 
βLO 

βTO 
x 
---- 

 -0.12  
-0.11 

 
x 
x 

 
x 
x 

tijd vragen 
deelproblemen 1

e 
keer 

KE+ 
βLO 

βTO 
0.21 
----- 

 0.11 
0.08 

 
x 
x 

 
x 
x 

tijd invullen tabellen 1
e
 

keer 
KE+ 

βLO 

βTO 
0.11 
----- 

 x 
x 

 
x 
x 

 
x 
x 

extra tekstuele 
feedback (n) 

KE+ 
βLO 

βTO 
x 
---- 

 x 
x 

 
x 

-0.20
 

 

1
) 

x 
x 

tijd visuele instructie 
deelproblemen  

KA+  
βLO 

βTO 
----- 
----- 

 0.09 
0.09 

 
x 
x 

 
x 
x 

tijd preparatie KA+  
βLO 

βTO 
0.20 
----- 

 0.16 
0.18 

 
x 
x 

 
x 
x 

tijd visuele informatie 
voor tabel 

KA+  
βLO 

βTO 
0.09 
----- 

 0.12  
0.11 

 
x 
x 

 
x 
x 

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

1) richting bijdrage tegengesteld aan verwachting 
onderzoeksvraag II 

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

 

 



 

 

  143 

 

 

 

 

 

Dissertatie Yta Beetsma.docx 

Onderzoeksresultaten 

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

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

Invloed van structurering volgens kwaliteit van instructie op leerresultaat 

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

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

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

Invloed van de evaluatiecyclus volgens kwaliteit van instructie op leerresultaat 

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

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

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

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

Invloed creëren van een authentieke omgeving op leerresultaat 

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

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

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

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

Invloed instructiekenmerken leeromgeving met verdiepende functie op actieve 
tijdbesteding 

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

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

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

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

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

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

Invloed instructiekenmerken leeromgeving met versnellende functie op actieve 
tijdbesteding 

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

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

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

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

6.4.3   Onderzoeksvraag III: beperkingen vormgeving leeromgeving 

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

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

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

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

afhankelijke variabele 
tijd 
instructie 

tijd essays 
cijfer 
practicum 

cijfer 
theorie 

V (gelegenheid tot leren) 39.1 21.7   8.1 2.9 

V(beperkingen vormgeving 
leeromgeving) 

  2.2   1.5   2.7 2.0 

U(beperkingen navigatie LO) 0.9 0.4  0.4 0.1 

U(beperkingen bij afname 
toetsing LO) 

 0.1 0.7 0.6 0.8 

U(beperkingen bij beoordeling 
toetsing LO) 

 0.6 0.4 1.0 1.1 

U(beperkingen bij feedback 
toetsing LO) 

 0.4 0 0.8 0 

C (beperkingen vormgeving 
leeromgeving) 

0.2    0 -0.1    0 

V(leeromgeving) 41.3 23.2 10.8 4.9 

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

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

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

Belemmerende werking beperkingen bij afname tijdens tussentijdse toetsing 

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

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

Belemmerende werking beperkingen bij beoordelen tijdens tussentijdse toetsing 

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

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

Belemmerende werking beperkingen bij geven feedback tijdens tussentijdse 
toetsing 

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

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

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

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

beperkingen van de 
vormgeving LO 

type 
β 

tijd 
instructie 

tijd 
essays 

cijfer 
practicum 

cijfer 
theorie 

benodigde sessies BNLO 
βLO 

βTO 
0.07 
---- 

1
) 

 

x 
x 

 x 
x 

 x 
x 

 

tijd dubbele 
beginkennis 

BNLO  
βLO 

βTO 
x 
x 

 x 

-0.07 

 x 
x 

 x 
x 

 

%fout vragen met 1 
antwoordpoging 

BE1 
βLO 

βTO 

x 
---- 

 x 
x 

 x 
x 

 -0.14 
-0.15 

1
)
 

1
) 

tijd herhaling invullen 
tabellen 

BE1 
βLO 

βTO 

x 
---- 

 0.10 
0.11 

1
)
 

1
) 

x 
x 

 x 
x 

 

suboptimale feedback 
(n) 

BE3 
βLO 

βTO 

x 
---- 

 x 
x 

 0.13 
x 

1
) 

 

x 
x 

 

maximale pogingen 
bereikt (n) 

BE3 
βLO 

βTO 

0.09 
---- 

1
) 

 

x 
x 

 x 
-0.13 

 x 
x 

 

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

1
) richting bijdrage tegengesteld aan 

verwachting onderzoeksvraag III 

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

 

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

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

6.5   Invloed van kenmerken toetsomgeving op leerresultaat en 
actieve tijdbesteding 

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

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

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

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

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

Invloed van omvang van essays in de toetsomgeving op leerresultaat 

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

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

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

afhankelijke variabele tijd essays 
cijfer 
practicum 

cijfer 
theorie 

V(kenmerken toetsomgeving) 8.0 22.9 1.5 

U(beperkingen toetsomgeving) 0.2 0.3 0.4 

U(omvang essays) 7.3 15.8 0.6 

U(tijd essays) nvt 0.6 0.2 

C(kenmerken toetsomgeving) 0.5 6.2 0.3 

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

Kenmerken toetsomgeving 
tijd 
essays 

cijfer 
practicum 

cijfer 
theorie 

omvang essay deelprobleem 2 
kwaliteit 
van 
instructie 

KE+ 0.11 0.11 x 

omvang essay deelprobleem 3 KE+ 0.23 x x 

omvang essay deelprobleem 4 KE+ x 0.42 x 

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

KE+ = evaluatiecyclus verdiepende functie bij 
actieve tijdbesteding 

 

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

Invloed van omvang van essays op actieve tijdbesteding in de toetsomgeving 

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

6.5.3   Onderzoeksvraag VI: beperkingen vormgeving in de toetsomgeving 

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

6.6   Covariaten 

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

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

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

afhankelijke variabele 
tijd 
instructie 

tijd 
essays 

cijfer 
practicum 

cijfer 
theorie 

V(studentkenmerken) 18.4 27.2   3.2 37.7 

U(geslacht) 2.3 1.2 0.7 0.8 

U(beginkennis begin studie  0.9 0.1 0.0 4.2 

U(beginkennis tijdens studie  14.0 23.8 1.6 15.2 

C(studentkenmerken) 1.2 2.1 0.9 17.5 

V(samenwerken)   1.2   0.7   0.1   0.1 

V(covariaten) 19.6 27.9   3.3 37.8 

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

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

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

6.6.1   Samenwerken 

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

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

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

6.6.2   Beginkennisniveau 

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

Invloed beginkennisniveau op leerresultaat 

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

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

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

onderzoeksvariab
elen 

component 
type 
β 

tijd 
instruc
tie 

tijd 
essays 

cijfer 
prac-
ticum 

cijfer 
theorie 

geslacht  
(vrouw = 0; man = 
1) 

geslacht 

βC 

βLO 

βTO 

-0.13  
x 

---- 

-0.12 
x 
x 

x 
x 

0.10 

x 
x 
x 

eindexamencijfer 
talen 

taalvaardigheid 

βC 

βLO 

βTO 

-0.12  
x 

---- 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
0.08 
0.08 

eindexamencijfer 
bètavakken 

Beginkennis-
niveau 

βC 

βLO 

βTO 

x 
x 

---- 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

0.24 
0.24 
0.23 

studierichting  
(bio=1; far=2) 

Beginkennis-
niveau/ 
ervaring 
courseware 

βC 

βLO 

βTO 

0.38  
x 

---- 

0.50  
0.20 

x 

0.11 
x 

-0.19 

0.12 
x 
x 

gerealiseerde 
studielast begin 
cursus 

beginkennis 
niveau 

βC 

βLO 

βTO 

x 
x 

---- 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

0.36 
0.36 
0.36 

cijfer vakkennis 
begin cursus 

beginkennis 
niveau 

βC 

βLO 

βTO 

x 
x 

---- 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

0.16 
0.14 
0.14 

samenwerken 
(alleen=0; 
samen=1) 

beschikbare 
roostertijd 

βC 

βLO 

βTO 

-0.11 
x 

---- 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

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

 

 

b tijd besteed aan schrijven essays 

 

 

c omvang essays 
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d tijd besteed aan nieuwe instructie deelproblemen 

 

 

 

e Tijd besteed aan nieuwe verplichte overige leerstof in leeromgeving 

 

Legenda: 

bm = mannelijke biologie studenten 
bv = vrouwelijke biologie studenten 

fm = mannelijke farmacie studenten 
fv = vrouwelijke farmacie studenten 

 

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

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

Invloed beginkennisniveau op beperkingen bij de vormgeving in het practicum 

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

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

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

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

afhankelijke variabele tijd BNLO tijd BE % fout LO n BNTO 

V(achtergrondkenmerken student) 1.5 2.4 3.6 1.9 

U(geslacht) 0.3 0.3 1.7 0.8 

U(beginkennis begin studie) 0 0.6 0.1 0.1 

U(beginkennis tijdens studie) 0.9 1.5 0.9 0.9 

C (studentkenmerken) 0.3 0.0 0.9 0.1 

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

 

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

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

Invloed beginkennisniveau op actieve tijdbesteding 

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

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

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

6.6.3   Geslacht 

De unieke bijdrage van geslacht aan verklaarde variantie in tijd besteed aan 
nieuwe instructie in de deelproblemen bedraagt ruim twee procent (2.3%; tabel 
6.19), in tijd aan het schrijven van essays ruim een procent (1.2%; tabel 6.19), in 
cijfer op het practicum bijna één procent (0.7%, tabel 6.19) en in cijfer op de 
afsluitende theorie bijna één procent (0.8%, tabel 6.19). Vrouwen besteden meer 
tijd in de leeromgeving en met name aan het doornemen van nieuwe instructie 
(figuur 6.1d), zij gebruiken meer woorden bij het schrijven van essays (figuur 6.1c), 
wat samenhangt hangt met meer tijdbesteding bij het schrijven van essays (figuur 
6.1b). Vrouwen besteden meer tijd aan zowel nieuwe instructie in de 
deelproblemen (βC = -0.13; tabel 6.20) als aan het schrijven van essays (βC = -
0.12; tabel 6.20). De statistisch significante bijdrage verdwijnt wanneer kenmerken 
van de leeromgeving (βLO) in de analyse worden ingevoerd. Verder blijkt dat 
vrouwen en mannen in eerste instantie niet verschillen in cijfer op het practicum 
(βC; tabel 6.20). Worden de kenmerken van de toetsomgeving in de analyse 
ingevoerd, dan wordt de bijdrage van geslacht statistisch significant (βTO = 0.10). 
Mannen halen een hoger cijfer als gecorrigeerd wordt voor het gebruikte aantal 
woorden in vergelijking met vrouwen. Het eindexamencijfer op talen levert een 
statistisch significante bijdrage aan cijfer op afsluitende theorie, nadat de 
kenmerken van de leeromgeving in de analyse worden ingevoerd. Hoe hoger het 
eindexamencijfer op de talen, des hoger het cijfer op de afsluitende theorie (tabel 
6.20). 
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Onderzoeksresultaten 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het onderzoek besproken. Ingegaan is op de 
omgang van de studenten met het interactief practicum in termen van gemiddelden 
van de onderzoeksvariabelen. De additieve bijdrage aan de verklaarde variantie in 
actieve tijdbesteding en leerresultaten van de covariaten, van kenmerken in de 
leeromgeving en kenmerken in de toetsomgeving is  aan bod gekomen. Daarna is  
per onderzoeksvraag ingegaan op de unieke en gedeelde bijdrage aan verklaarde 
variantie in actieve tijdbesteding en leerresultaten van kenmerken in de 
leeromgeving, van kenmerken in de toetsomgeving en van de covariaten, 
uitgesplitst naar al dan niet samenwerken, beginkennisniveau en geslacht.  

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




