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Hoofdstuk 2.  
Onderwijseffectiviteitmodellen 

 

2.1   Onderzoek naar effectiviteit van onderwijs 

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

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

Bij de vulling van de hoofdcomponenten en componenten werd in de eerste jaren 
gebruik gemaakt van technieken zoals factoranalyse waarmee het aantal factoren 
per component gereduceerd werd. Later is gebruik gemaakt van de kennisbasis 
van onderzoeksresultaten naar effectieve instructiekenmerken en 



 

 

22 

 

 

 

 

 

  Dissertatie Yta Beetsma.docx 

Effectieve kenmerken van een digitaal biologie practicum in het hoger onderwijs 

 

schoolkenmerken, gebaseerd op reviews en meta-analyses (onder andere 
Walberg, 1984; Fraser, Walberg, Welch & Hattie, 1987; Wang, Haertel & Walberg, 
1993; Creemers, 1994; Sipe & Curlette, 1996; Scheerens & Bosker, 1997). Wang 
et al. (1993) vergeleken de resultaten van drie verschillende benaderingen voor het 
samenvatten van effectieve instructiekenmerken en schoolkenmerken, namelijk 
inhoudsanalyse, beoordeling door deskundigen en meta-analyses (Fraser et al., 
1987) en kwamen tot de conclusie dat de benaderingen overeenkomende 
resultaten opleverden.  

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

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

2.2   Input – output benadering 

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

Lit = f ( Context
(t)

,  Onderwijsi
(t)

, Studenti ) 

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

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

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

2.3   Input – proces – output benadering 

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

2.4   Algemeen onderwijskundige benadering 

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



 

 

24 

 

 

 

 

 

  Dissertatie Yta Beetsma.docx 

Effectieve kenmerken van een digitaal biologie practicum in het hoger onderwijs 

 

2.5   Keuze invalshoek bij modelleren 
onderwijseffectiviteitsmodel 

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

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

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

2.6   Leermodel van Carroll 

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

2.7   Onderwijsproductiviteit model van Walberg 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.9   Keuze voor het onderwijseffectiviteitsmodel Creemers 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




