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INLEIDING.

Een belangrijk doel van het onderwijs is: het bijbrengen van inzicht
bij de leerlingen in de logische opbouw van een vak. Over de wijze waarop
dit inzicht tot stand komt, zouden we dus graag meer weten.

Vragen die in hun algemeenheid gemakkelijk gesteld kunnen worden,
blijken in vele gevallen moeilijk te beantwoorden. Bijv.: „Hoe verloopt
de inzichtsontwikkeling?", of „Hoe moeten we een wetenschappelijke
vaktaal introduceren?" De aard van de onderwijssituatie en de instelling
van de docent zal een grote invloed op het antwoord op zulke vragen
hebben.

In het volgende is niet getracht deze problemen te ontlopen, maar is
vooral geprobeerd om bepaalde onderwijssituaties duidelijker af te ba-
kenen, waarbij ook de waarnemingsmogelijkheden zo scherp mogelijk
zijn gehouden. Tenslotte is getracht door het bijvoegen van protocollen
de lezer in contact te brengen met de situaties waaruit de conclusies
voortvloeiden.

De gang van het onderzoek was als volgt:
Uit de biologie werden enkele scherp begrensde en tevens beperkte on-
derwerpen als onderwijsdoel gekozen. Met behulp van daartoe gecon-
strueerd onderwijsmateriaal, met probleemstellende vragen en opdrach-
ten werden deze onderwerpen in de les geïntroduceerd. Deze introductie
leidde tot discussie in de klas. De discussies mondden uit in de beheer-
sing door de leerlingen van — o.a. — een stuk logica zoals dit zich in
het gekozen vakdeel voordoet.

De analyse van deze lessen leidde tot een bepaalde theoretische
weergave. Daarbij bleek de onmogelijkheid om deze te formuleren met
behulp van de bestaande terminologie, zonder grote verwarring te riske-
ren. Na rijp beraad werd er daarom toe overgegaan om een aantal
nieuwe termen in te voeren. Deze kregen binnen het kader van het
weergegeven onderzoek een specifieke inhoud.

Vooral de term cybernoëgenese en de daarmee samenhangende term
cybernogeen bekleden een centrale positie in de theorie. Voor een
eerste oriëntatie diene dat cybernogeen als naam is gebruikt voor een
bepaald ontwikkelingspatroon in de klassediscussie, wanneer de klas



tracht een stuk logica op te bouwen. (Voor een scherpere definitie zie
men blz. 59).

Voor dit opbouwen van het logische inzicht is de sturende invloed
van de docent onontbeerlijk, vandaar het voorvoegsel cyber in de nieuwe
termen. Vooral onder die invloed zal een bepaalde genese van de kennis
( = noëse) kunnen plaats vinden.

Het hier weergegeven onderzoek zal bovenstaande globale omschrij-
ving van de term door een meer preciese vervangen. Daarna zal een
zekere generalisering van de theorie worden gegeven.

Teneinde de toepassingsmogelijkheid van de opgebouwde theorie en
de gebruikte terminologie te beproeven zijn in het laatste deel van deze
publicatie een aantal verschijnselen die gemeengoed zijn in de didactiek,
in een vergelijkende discussie betrokken.

De term theorie wordt in deze publicatie gebruikt als „een zienswijze
die niet of nog niet het karakter heeft van zekere, geverifieerde kennis" '.
Dit voorkomt omslachtige beschrijvingen en sluit aan bij spraakgebruik.
Bij de opbouw van deze publicatie is overigens het speculatieve element
op verscheidene plaatsen beklemtoond. Vergelijk ook de voetnoot op
blz. 2.

Verder wordt hier nog de aandacht gevestigd op enkele literatuur-
bronnen die pas later onder de aandacht van de schrijver kwamen.
C. SPEARMAN gebruikt de term noëgenesis 2. De betekenis is echter af-
wijkend van die in de combinatie cybernoë'genesis. J. DREVER definieert
de term noëgenesis als ,,a term used by Spearman, to designate the course
which the essential process in cognition, . . ., follows" 3.

Bij het ter perse gaan van deze publicatie bereikt de schrijver nog de
informatie, dat er in Rusland een neiging bestaat om een verband te
leggen tussen cybernetica en didactiek. Gegevens daarover zijn te vinden
in het tijdschrift Padagogik 4.

1 ELSEVIERS Kleine filosofische en psychologische Encyclopedie. Blz. 218. Amster-
dam (1960).

2 C. SPEARMAN — The Nature of Intelligence and the Principals of Cognition. o.a.
blz. 61, 129, 308. London (1927).

3 J. DREVER — A Dictionary of Psychology. Blz. 183. Harmondsworth, Middlesex.
(1955).

* Padagogik 17, 949 (1962) en 18, 114. Berlin (1963).



HOOFDSTUK 1.

DESCRIPTIE-PROBLEMEN.

1. Communicatie en didactiek.

Gericht, systematisch onderzoek vereist snelle en efficiënte communi-
catie. Het vakjargon dat in de normale onderwijssituatie wordt gehan-
teerd is onbruikbaar. Onnauwkeurigheid in het gebruik van de gehan-
teerde termen en gebrek aan een bindende theoretische achtergrond zijn
daarvan enkele oorzaken.

Op het moment kunnen ook zulke voor deze publicatie belangrijke
termen als: leren, begripsvorming, leerproces en geleid leerproces nog op
verschillende wijze worden geïnterpreteerd. Dit is afhankelijk van de
context waarin de lezer deze wenst te plaatsen. Maar juist een aan de
didactiek ontleende context is daarbij, in een algemeen geaccepteerde
vorm, nauwelijks aanwezig.

De onderwijskundige achtergrond — al of niet scherp gebonden aan
namen als Decroly of Montessori —, de levensbeschouwing, verwarring
met contexten van verwante vakgebieden en vooral de subjectieve op-
vattingen van de docent hebben alle invloed op de interpretatie van de
terminologie.

Discussies over allerlei onderwijskundige onderwerpen laten dit duide-
lijk zien. Het is verleidelijk om ter vergelijking de situatie in de exacte
wetenschappen te beschouwen. Daar is, binnen de kring van vakgenoten,
zelden onrust over al of niet begrepen worden. De vaktaal der fysica is
helder en doorzichtig. Met een minimum aan communicatiemiddelen
kan daar het noodzakelijke gezegd worden.

Of een dergelijke situatie in de didactiek bereikt kan worden is nog
een open vraag. Dat we er naar moeten streven ligt voor de hand.

2. Communicatie moet theorievorming mogelijk maken.

Het streven naar de formulering van een voorlopige theorie ligt aan
dit onderzoek ten grondslag. Dit leidde tot een speciale vorm van experi-
ment en weergave.

De opstelling van een theorie heeft het voordeel, dat hij leidt tot ver-
dere uitbouw van het onderzoek en eventueel tot de opstelling van verder
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ontwikkelde theorieën. Binnen het raam hiervan is het bovendien mogelijk

om efficiënter om te springen met de taal. Een theorie werkt verder

selectief ten aanzien van het materiaal dat in het onderzoek wordt

betrokken.

Het lijkt hier van belang om na te gaan hoe de weergave van het onder-

zoek en de analyse zal moeten plaats hebben om vorming van een theorie

zo veel mogelijk te bevorderen.

3. Het doel van een theorie voor de didactiek.

Beschikt de onderwijsman over een bepaalde theorie als achtergrond

voor het opbouwen van zijn lesmethodiek, dan kan hij een redenering

opzetten in de trant van: „Doe ik in bepaalde omstandigheden zo, dan

heb ik grote kans dat dit zal gebeuren". Met andere woorden, volgt hij

de aanwijzingen van de theorie, dan kan hij een stuk van zijn onderwijs

in voorspellende zin opzetten '.

Er is hier een verschil met de „ik-doe-het-zo-fase". In die fase voelt de docent
succes te hebben met bepaalde onderwijsvormen. Hij deelt dit aan anderen mee,
opdat deze het eventueel kunnen nadoen. Daar echter de onderwijsvorm niet
duidelijk is geanalyseerd komen de verbanden met andere aspecten — impli-
ciet in de oorspronkelijke methode — niet aan het licht. Het navolgen van de
methode kan daardoor mislukken.

4. Observatie en sprongsituatie.

De eerste stap op de weg naar de communicatie van experimentele

1 Bij HEMPEL lezen we, dat de empirische waarde van een concept groot kan
zijn, maar niet mag worden overdreven. De z.g. operationele methodiek bijvoorbeeld
levert gevaren, wanneer er te weinig binding is aan een theorie. Alleen die gegevens
zijn bruikbaar, die systematisch tot elkaar in relatie zijn te brengen. Het heeft weinig
zin zo maar gegevens te gaan verzamelen. " . . . conceptformation in science cannot
be separated from theoretical considerations; indeed, it is precisely the discovery of
conceptsystems with theoretical import which advances scientific understanding; and
such discovery requires scientific inventiveness and cannot be replaced by the . . .
operationist or empiricist requirement of empirical import alone." (HEMPEL, 7
blz. 47 e.v.).

Er kan nog het volgende aan worden toegevoegd, in verband met de in deze publi-
catie ontwikkeld theorie. Een theorie heeft in beginsel het element van voorlopigheid
in zich. Weliswaar kan een ontvouwde theorie het karakter van een wet krijgen,
de bedoeling is dat zeker niet. (In de manieren waarop de evolutie//7?oWé' in het onder-
zoek wordt gebruikt vinden we voorbeelden van verschillende wijzen waarop de
term theorie kan worden uitgelegd). In deze publicatie is uitgegaan van het voorlopige
karakter dat een theorie heeft.
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resultaten is het omzetten van het waargenomene in een observatie-
verslag. Dit kan gebeuren in de dagelijkse taal of in een combinatie
daarvan met getallen en symbolen uit de betreffende vaktaal. De syn-
taxis kan nog die van de gewone taal zijn of er kunnen reeds syntactische
elementen uit de vakstructuur een rol spelen. Ook al tracht de waar-
nemer in zijn observatieverslag nog dicht bij het concrete uitgangspunt
te blijven, bij de omzetting van de waarneming in een observatieverslag
wordt dit concrete gebeuren toch losgelaten. Bij dit loslaten neemt de
waarnemer — of zijn verlengstuk, het apparaat — een intermediaire en
bemiddelende positie in, hij staat tussen verschijnsel en descriptie in.

WOODGER (48 blz. 12) geeft als voorbeeld een bioloog die notities maakt over
een ademhalingsexperiment. De conclusie dat er per tijdseenheid zo en zoveel
koolzuurgas is gevormd, berust op een groot aantal chemische overwegingen,
vrij ingewikkeld van aard, die in het laboratoriumverslag niet zijn opgenomen.

In de waarnemer komen allerlei invloeden samen, die op de weer-
gave van de waarneming grote invloed hebben. Zijn fysieke en morele
kwaliteiten laten we nu gemakshalve maar buiten beschouwing. Wel
echter moet, in verband met de aard van ons onderzoek, melding ge-
maakt worden van het feit, dat de vakspecialisatie van de waarnemer
op zijn waarneming invloed heeft.

Deze reeds verworven vakkennis kleurt de waarneming. De vakstruc-
tuur oefent selectieve werking uit. De vakkennis bewerkt dan ook een
selectie van elementen uit de veelheid van gegevens. Tussen de waar-
neming en de weergave ligt dus een tussenstadium.

In dit tussenstadium worden de waarnemingsgegevens omgezet in
elementen uit het communicatiemedium. Deze vrij abrupte overgang
kunnen we aanduiden als: sprongsituatie.

Na de sprong van concreet uitgangsmateriaal naar de (abstracte)
weergave wordt het waargenomen verschijnsel nog slechts aangeduid.
In de communicatie wordt het nog slechts afgebeeld met de daaruit
voortvloeiende beperkingen.

Daarnaast echter treedt een intentionele beperking op. Los van even-
tuele onbewuste subjectieve vervorming, kiest de waarnemer bewust de
elementen uit, die hij in communicatie wil brengen.

Dit is van denk-economisch belang. Nutteloze ballast van — in het
licht van doel en vakstructuur — onbelangrijke aspecten wordt tijdig
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overboord gegooid. Vanuit een andere vraagstelling belangrijke gegevens
kunnen daarmee uit de descriptie verdwijnen.

Het resultaat van de beschrijving leidt tot een abstracte structuur.
Deze geeft als het ware „een verarmde afspiegeling" van het eigenlijke
concrete object van onderzoek.

5. Noodzaak van de demonstratie-sprong in de didactiek.

In een wetenschap met een streng formele structuur spreekt de onder-
zoeker steeds vanuit een achtergrond die voor alle beoefenaars van die
wetenschap ongeveer hetzelfde is (o.a. door de daarop gerichte norm-
vormende opleiding). Deze achtergrond wordt gevormd door het ge-
hele stelsel van relaties en primaire concepten zoals dat zijn uitdrukking
vindt in de bij de vakbeoefening gehanteerde logica.

Het resultaat is efficiency in de communicatie. Het is meestal voldoende
de mededelingen te doen in de terminologie van de vakstructuur. De
mededeling over de opbouw van een enkel experiment kan dan plaats
vinden in verbale vorm, eventueel geïllustreerd met een enkele illustratie '.

Een dergelijke opzet missen wij echter in de didactiek. Er is geen nor-
maliserende opleiding, gekoppeld aan sluitende theoretische structuren
en wetenschappelijke disciplines die door ieder op dezelfde wijze worden
gehanteerd en geaccepteerd. Het terrein is daardoor zo vaag en onge-
differentieerd dat zelfs de aanduiding van het vakgebied met moeite
plaats vindt.

Uiteindelijk wordt echter een vakterrein niet zozeer bepaald door een naam
en omschrijving als wel door de vakstructuur.

De onderzoeker van een didactisch probleem kan niet gebruik maken
van een vastliggende terminologie. Daarmee is een van de grote pro-
blemen bij de wetenschappelijke benadering van het onderwijs gegeven.

1 Vergelijk HEMPEL. Elke theorie moet zijn ondersteuning in de empirie vinden.
HEMPEL spreekt van de empirical import van een gehanteerde term. " . . . a concept
can have explanatory power only in the context of an interpreted theory. Thus, e.g.
to say that the regularities of planetary motion can be explained by means of the
concept of universal gravitation, is an elliptic way of asserting that those regularities
are explainable by means of the formal theory of gravition, together with the customary
interpretation of its terms. (HEMPEL 7, blz. 39).
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De door de onderzoeker gebruikte taal en speciale termen zouden
moeten steunen in een voor de lezers universeel opgebouwd ervarings-
gebied.

Opbouw van een universeel didactisch ervaringsgebied vooronder-
stelt de mogelijkheid tot het bijwonen van lessen door waarnemers.
Algemener gezegd: het toegankelijk maken van het onderwijs voor de
onderzoeker. Op die wijze kunnen theorie en practijk zich in nauwe
samenhang met elkaar ontwikkelen.

Dit houdt een belangrijke aanwijzing in voor de onderzoeker op
didactisch terrein. Hij moet trachten de sprong door de lezer mee te
laten beleven. De door de onderzoeker gehanteerde begrippen moeten
duidelijk gebonden zijn aan de practische situatie waaraan ze zijn ont-
leend '.

De concrete uitgangssituatie geven kan hij natuurlijk niet. Wel kan
de descriptie in het begin de dagelijkse omgangstaal gebruiken en daarin
weer aansluiten bij situaties die algemeen bekend worden veronder-
steld. Het gevaar van zeer lange, omslachtige omschrijving is dan niet
denkbeeldig, bij gebrek aan een algemeen gangbare terminologie.

In dit werk kiezen we daarom voor een andere methode: Het geven
van protocollen. Deze vormen dan de basis voor een analyse.

Het voordeel van een protocol is, dat dit zo nauw mogelijk aansluit
bij de gegeven lessituatie.

Om die aansluiting nog beter te waarborgen, hebben we geprobeerd
zoveel mogelijk de taal van de leerling als analyse-object te gebruiken.
Vastlegging van de taal is, met de moderne hulpmiddelen, niet zo moei-
lijk. De hoop bestaat, dat op deze wijze de protocollen de werkelijkheid
zo dicht naderen, dat daardoor de sprong naar de abstracte analyse
zichtbaar wordt.

1 Vergelijk CARNAP: "In a problem of explication, the datum . . . is not given in
exact terms; if it were, no explication would be necessary. Since the datum is inexact,
the problem itself is not stated in exact terms; and yet we are asked to give an exact
solution. This is one of the puzzling peculiarities of explication." (CARNAP 3, blz.
3 en 4).

Vervolgens voert CARNAP als voorbeeld het woord vis aan. De dagelijkse voor-
wetenschappelijke betekenis contrasteert met het wetenschappelijke woord. "The
change which zoologists brought about in this point was not a correction in the field
of factual knowledge but a change in the rules of language. this change — it is true —
was motivated by factual discoveries." (CARNAP, 3 blz. 38).
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Over de experimentele voorwaarden die bijdragen tot het ontstaan van een
geschikt protocol spreken we later. (Zie paragraaf 6 en 7 van hoofdstuk 3).

6. Van protocol naar analyse.

Bij de opbouw van de descriptie past de onderzoeker selectie toe. In

de didactiek blijkt het moeilijk daarvoor de juiste uitgangspunten scherp

en duidelijk te definiëren en deze als analyse-schema te hanteren. Een

bepaald concept, geponeerd in een begripsvacuum, is nietszeggend. De

bewering: „Deze jongen is lui", staat of valt niet alleen met het woord

lui, maar tevens met de relaties van dat woord tot vele begrippen er om-

heen. Een begrip krijgt zijn specifieke inhoud pas door de begrippen die

mede deel uit maken van het begrippenstelsel, waarbinnen het betref-

fende begrip gehanteerd wordt. Dit is een cyclische situatie: begrippen

definiëren en bepalen elkaar wederzijds1. Dit leggen van de relaties

tussen verschillende aspecten van waargenomen verschijnselen is een

belangrijke karaktertrek van de theorievorming. Het kan leiden tot de

opbouw van een structuur die geheel los is geraakt van de concrete

werkelijkheid die er het uitgangspunt voor vormde 2.

1 Erven bijvoorbeeld, betekent in genetische zin iets anders dan in het begrippen-
stelsel dat de fiscus hanteert. In de spreektaal kan het betekenen: het oplopen van een
infectieziekte.

2 HEMPEL wijst op de zelfstandige levenswijze die een eenmaal opgebouwde
theoretische structuur kan gaan leiden. Een thema dat we ook elders op allerlei wij-
zen vinden weergegeven. Als voorbeeld geeft HEMPEL: " . . . the tempeniture scale
determined by the gasthermometer approximately, but not strictly, coincides in the
range of the mercury-thermometer with the scale determined by the latter; it was
therefore used to replace the latter in the interest of securing an interpretation of the
concept of temperature which would be unambiguous and which would cover a wider
range of cases. The process did not stop there however. For the purpose of theoretical
physics, a thermodynamic scale was eventually introduced which permitted, in con-
junction with other concepts, the formulation of a system of thermodynamics distin-
guished by its theoretical power and its formal simplicity. The thermodynamic concept
of temperature has the status of a theoretical construct; it is introduced, not by
reference to any particular thermometric substance, but by laying down, hypothetically,
a set of general laws couched in terms of it and some other constructs and by providing
a partial empirical interpretation for it or for certain derivative terms. The various
methods for measurement of temperature have to be viewed as partial and approx-
imate interpretations of this theoretical construct." (HEMPEL 7, blz. 72). Enige
blz. verderop — op blz. 74 — vinden we nog een opmerking die hierbij aan kan sluiten:

"Here, as elsewhere in empirical science, conceptformation and theory formation
go hand in hand."

Een bekend voorbeeld levert ons ook de tijdmeting. Oorspronkelijk gebonden aan
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In deze publicatie trachten we met de genoemde aspecten van struc-
tuurvorming rekening te houden. Een omslachtige, voortijdige definitie
van enkele termen wordt ontgaan. Eerst zullen we vanuit de protocollen
een analyse opbouwen, zoveel mogelijk aansluitend op en gebruik-
makend van de tekst van die protocollen. Duikt daarin eenmaal een
patroon op, dan zullen we die omzetten in een theoretische formulering.

Het zal blijken, dat daarbij meerdere begrippen vrijwel simultaan
ontstaan. Daar we deze begrippen dan ook tegelijkertijd zullen beschou-
wen, kan een onderlinge afgrenzing beter plaats vinden.

Deze handelwijze maakt communicatie eenvoudiger, vooral omdat
verwarring met andere — bijv. aan de psychologie ontleende — struc-
turen dan beter voorkomen kan worden. Waarschijnlijk zal verwarring
bij geïsoleerde termen eerder optreden dan bij totale structuren.

7. De theorie als norm.

Is de communicatie goed geslaagd, vinden andere onderzoekers verge-
lijkbare structuren, dan zijn dit aanwijzingen voor de betrouwbaarheid
van de gevormde theorie.

Hoewel de theorie op later tijdstip als feit geaccepteerd kan worden,
verandert het karakter van de theorie daardoor in wezen niet. WOODGER

formuleert nog al kernachtig: „niet de gevormde theorie wijzigt zich,
maar de aard van de menselijke waardering". (WOODGER, blz. 57).

De bewijskracht van de theorie ligt vooral in de mate waarin de theorie
aanvaard wordt. Daarbij wordt in hoge mate ondersteuning gevonden
in het practijksucces: de toepassingsmogelijkheid, de mogelijkheid tot
herhaling. Daarbij komen we op een laatste aspect van de theorievorming,
dat voor de didactiek belangrijk geacht kan worden: het regulerende
karakter van de theorie.

In het wetenschappelijk discours trachten we een afbeelding van de
werkelijkheid te geven.

Dat kan maar ten dele. Is een model, een typologie, een theorie een-

de aarddraaiïng, nu vastgelegd aan atomaire verschijnselen. Ook hier was de ,,zelf-
controlerende" werking van een eenmaal gevormde natuurwetenschappelijke struc-
tuur daarvan de oorzaak.
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maal uitgestructureerd, tot rust gekomen, dan hebben we te maken met
een stukje wetenschappelijk systeem. De betreffende wetenschap wordt
er dan voor een deel door bepaald.

De opgebouwde theorie kan nu de toegepaste wetenschap tot norm
dienen. Het is het referentiekader waaraan de practicus zich oriënteert.
Is vanuit bepaalde onderzoekingen de theorie opgebouwd, dan zal men
omgekeerd zorg dragen voor overeenkomstige situaties bij het toepassen
van de theorie.

In extreme vorm krijgt de theorie zelfs het karakter van een stelsel
van voorschriften.

Het meetapparaat van bijvoorbeeld deelectro-technicus kan uitsluitend dienst
doen in een cultuurgebied waar de fysica gemeengoed is. Daar is al het gebruikte
materiaal genormaliseerd volgens de eisen van de theorie. De draden, de con-
densatoren, de lampen, de stroombronnen vormen een modelsituatie. In de
rimboe moet een dergelijke situatie eerst worden opgebouwd.

Voor de toepasser van de theorie wordt het waarheidsgehalte inder-
daad bepaald door het feit, dat de theorie in de modelsituatie werkelijk
kan worden toegepast. De cyclische structuur ontgaat hem meestal.

De „technische habitus" is er een voorbeeld van. Wanneer het falen van een
— laten we zeggen — electrische apparatuur niet onmiddellijk verklaarbaar is,
zal toch niet dadelijk getwijfeld worden aan de theorie van de electronica, maar
wel aan de resultaten van het „mensenwerk".

Voor de theoreticus in de wetenschappelijke onderzoeker blijft slechts
de overtuiging, dat de na de sprongsituatie ontstane theorie voor allen
gelijke inhoud heeft. Hij hoopt dat de practicus steeds de juiste model-
situaties zal weten te creëren overeenkomstig de theoretische eisen.

De keuze uit de bekende twee: de theorie is fout of de waarnemer is
fout, blijft vaak een arbitraire, totdat een groot aantal ,,falende toe-
passingen" tot herziening dwingt.

Ook bij het opbouwen van een didactische theorie zullen we met dit
regulerende karakter moeten rekenen. Ook hier zal de waarheid van de
theorie gevangen zijn in een cyclische situatie. Een geslaagde toepassing
betekent ook in de didactiek, dat er situaties opgebouwd zijn geheel
volgens de eisen van de theorie, waarbinnen de verschijnselen volgens
de theoretische normen werden gewaardeerd.

We kunnen stellen dat het waarheidsgehalte van de theorie voor de
logische opbouw ervan van secundair belang is '. De hantering van de
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theorie als norm is echter voorwaarde om het waarheidsgehalte te kunnen
ervaren.

8. Samenvatting van de descriptievoorwaarden.

In de voorafgaande paragrafen is getracht een overzicht te geven van
de omstandigheden die gunstige theorievorming kunnen beïnvloeden.

Bij de bespreking van de experimentele opzet en de analyse van de
protocollen zal dit hoofdstuk als uitgangspunt worden gehanteerd. Ge-
tracht zal worden een sprongsituatie te scheppen, die voor de lezer van
deze publicatie zo duidelijk mogelijk is. In plaats van het vooropstellen
van scherp gedefinieerde termen, zullen we eerst proberen een structuur
op te bouwen waarin de gehanteerde concepten een zo duidelijk mogelijke
plaats innemen. „Overlap" zal daarbij zo mogelijk vermeden moeten
worden.

1 KOHNSTAMM stelt: „Elk wetenschappelijk stelsel, dus ook elke paedagogiek,
rust op axioma's die zelf niet meer wetenschappelijk bewijsbaar zijn. Het karakter
van wetenschappelijkheid wordt. . . bepaald door . . . de mate, waarin gestreefd is
naar logische samenhang van alle onderdelen met die grondaxioma's. De paedagogiek
en andere „normatieve" wetenschappen verschillen in dit opzicht niet van een zo zuiver
„descriptieve" wetenschap als de wiskunde. (KOHNSTAMM 13, blz. 5).
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HOOFDSTUK 2.

PROBLEEMGEBIED: HET ONDERWIJS VAN FORMELE
STRUCTUREN.

1. De doelstellingen in de didactiek variëren.

Afhankelijk van schooltype, vakgebied, inzicht van de docent en
andere invloeden kan de doelstelling in het onderwijs variëren. In het
onderwijs in de biologie onderscheiden we bijvoorbeeld als doelstelling
een zeker inzicht in de Systematiek en in de Morfologie. Ook wordt
inzicht verwacht in de betrekkingen die er bestaan tussen de verschillende
levende wezens en tussen de levende en dode natuur.

Daarnaast trachten we ook een zekere vorming te bereiken, door
daarop gerichte onderwerpen te behandelen. (Problemen inzake leven
en dood, dierenbescherming, bevolking- en rassenproblemen).

Dit zijn zo enkele, niet al te scherp aangegeven, gebieden die binnen
één vak op de middelbare school aan de orde kunnen komen. Wel nooit
zullen ze in deze vorm gescheiden gegeven worden. Juist in de plant-
en dierkunde spelen de omstandigheden zo'n grote rol. We kunnen de
natuur niet dwingen, dus volgen we de seizoenen en grijpen aan wat ze
bieden om er van alles van en over te leren. Slechts de docent die geheel
met „praten en platen" zijn leergang zou opbouwen kan de illusie koeste-
ren, dat hij zijn leerlingen op streng systematische wijze het vak voor-
draagt.

Uit gangbare leerboeken in de biologie, kunnen we afleiden dat er
getracht wordt om seizoenseisen en biologische eisen tot een zinvol
geheel om te smelten, waarin voor de leerling uitzicht op het totaalbeeld
kan blijven bestaan.

Voor andere vakken ligt dit anders. Bij de moderne talen wordt het
onderwijs — in de practijk — vaak sterk beïnvloed door de maatschappe-
lijke eis, dat de leerling de taal mondeling moet beheersen. In dat geval
wordt grammatica een hulpmiddel, de tusd-analyse wordt dan nauwelijks
meer als doel gezien. In de mathematica is op de HBS naast een ge-
deeltelijke beheersing ervan, toch ook inzicht in de deductieve methodiek
onderwijsdoel. Veel meer bijvoorbeeld dan op technische scholen waar
het kennen van de calculus relatief het belangrijkst is.
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Hoe dit ook zij, voor een groot aantal onderwijsterreinen kunnen we
zeggen, dat het onderwijsdoel ten dele bepaald wordt door de aard van het
gegeven vak.

In die aard speelt dan heel vaak de wetenschappelijke structuur, de
logische opbouw, de wijze waarop in het vak wordt gedacht en gehan-
deld, een rol.

Juist deze aspecten, die leiden tot de formele opbouw van het onder-
wezen vak zijn bij het onderwijs in de natuurwetenschappen vaak een
belangrijk onderwijsdoel. Ze blijken tevens zowel voor docent als leer-
ling een struikelblok te vormen. Voor de eerste bij zijn pogingen om het
noodzakelijke inzicht op de leerlingen over te dragen, voor de laatste
om dit inzicht te verkrijgen.

Dit kan ook als volgt gezegd worden: indien de leerling inzicht heeft
in de relaties tussen de verschillende primaire begrippen van een vak,
dan kan hij vele regels zelf ontwikkelen, — zeker wanneer hij ze eens
heeft zien afleiden. Ontbreekt dit inzicht in de structuur, dan is diezelfde
leerling gedwongen om het gehele stelsel van regels, afgeleide regels en
hun toepassingen te gaan „leren" in de zin van „automatisch leren toe-
passen". Stug geheugenwerk dus.

Een belangrijk vraagstuk voor de didactiek betreft nu juist de over-
dracht van dergelijke formele structuren op de leerling. Hoe doet de
leerling deze structuren op? Wat is daarvoor primair noodzakelijk aan
didactisch handelen, wanneer we bij de leerling inzicht in deze structuren
op prijs stellen?

2. Leerstofaanbieding en wanbegrip bij de leerlingen.

Zelfs in de meest ideale onderwijssituatie — qua sfeer, aandacht,
motivatie - - kan door een leerling een vraag worden gesteld waaruit
blijkt dat er totaal geen begrip is in de zin zoals de docent zich dit wenst.
Het kan hier de traditionele dommerd betreffen, of een docent die toch
op de een of andere wijze de ..gave van het onderwijzen" mist.

Vaak ligt het geheel anders: een in onze ogen intelligente leerling heeft
een schijnbaar duidelijke uitleg niet „door".

In de plantensystematiek kan bijvoorbeeld blijken dat leerlingen be-
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paalde categoriën doorelkaar halen. Ook het verkrijgen van inzicht in
de kringloopschema's van het bloed blijkt vaak moeilijk.

Dergelijke moeilijkheden zijn wel begrijpelijk. Wanneer de bioloog
het begrip familie — in systematische zin — introduceert, moet hij de
associaties samenhangend met het dagelijks gebruik van dit woord
wegnemen. Dat is echter pas de eerste stap. Vaktermen zijn als het ware
geladen met een zeer specifieke inhoud. Het gehele vakidioom, al staat
er geen „vreemd" woord in, weerspiegelt toch een aaneenschakeling
van specialistische denkwijzen.

DE MIRANDA wijst bijvoorbeeld op de scheidslijn die er bestaat tussen
leerling en docent, wanneer in de scheikundeles het begrip stof ter sprake
komt. Er moet heel wat gebeuren voordat de leerling het gevoel krijgt
voor stof in chemische zin. (DE MIRANDA, 23).

SCHURINK {35 blz. 76) maakt opmerkingen die in dezelfde richting wijzen.
Zo constateert hij dat leerlingen in bepaalde gevallen niet in staat blijken
afbeeldingen goed te begrijpen. Hij noemt het voorbeeld van een eind-
examen, waarbij leerlingen bepaalde toestellen uit de natuurkunde niet
kunnen herkennen, terwijl tijdens het schriftelijk deel van het examen
de erop betrekking hebbende experimenten onberispelijk zijn beschreven.
Onderzoek leerde dat deze leerlingen vrijwel geheel met behulp van af-
beeldingen de stof hadden moeten leren. Verder noemt hij enkele ge-
vallen van het niet herkennen van afbeeldingen van goed bekende vissen
en planten. Het ging hier om wandplaten voor schoolgebruik. SCHURINK

schrijft (blz. 77): „ . . . a a n de andere kant verzekerden verschillende
leraren mij, dat ze een plant die ze voor het eerst zagen, herkenden van
een afbeelding uit een boek. Waarschijnlijk moet hier gedacht worden
aan een buitengewone belangstelling en aan een grote mate van ver-
trouwen met deze materie." (Cursiv. van mij).

Deze waarnemingen kloppen met het door mij gesignaleerde gevaar
van vele biologische schema's in onze leerboeken. (BUTER; 2 blz. 162).
Zulke schema's worden in verschillende gevallen pas hanteerbaar voor
de leerling, wanneer ze op een voor hem begrijpelijke manier uit het
concrete materiaal zijn afgeleid, anders worden de schema's zelf het con-
crete uitgangspunt.

Wanneer op deze wijze het onderwijs blijkt te falen, dan vraagt de

12



docent zich af hoe het dan wél moet. Dat het is een ongedefinieerd begrip
en wordt dan ook meestal — gedwongen door de \oortgang eisende
praktijk — op een ondefinieerbare wijze benaderd. Herhalen met andere
woorden, inschakelen van analogie-redeneringen en teruggaan tot voor-
afgaande stof kunnen daarbij een rol spelen.

Ten aanzien van de eerder genoemde voorbeelden zouden we de vraag
ongeveer kunnen stellen als: „Wat moet er didactisch allemaal gebeuren
voor de leerling gevoel krijgt voor het chemisch stofbegrip, voor hij
vertrouwd raakt met de materie, voordat schema's op de juiste wijze
in het denken van de leerling functioneren en voordat de gebruikte
taal kan aanslaan?"

Eenvoudiger en samenvattend: wat moet er gebeuren om de leerling
vertrouwdheid te laten krijgen met de vakspecialistische denkwijzen?

Vele docenten hebben de prettige ervaring, dat leerlingen in bepaalde
gevallen in staat blijken op het gewenste niveau te redeneren en te han-
delen. In de biologie-les kan dat leiden tot het hanteren van de deter-
minatietabel als middel in plaats van doel. In hogere klassen kunnen
soms discussies ontstaan die we als „biologisch" kunnen karakteriseren,
- mits de basis-wetenschap maar niet te zeer verknoopt is met de hulp-

wetenschappen. Wanneer b.v. les wordt gegeven over onderwerpen als
biologisch evenwicht, erfelijkheid of evolutie, bloeit soms een gesprek
op hoog niveau op. Dan blijkt de leerling in staat de gegevens te her-
groeperen, er heeft transfer plaats naar bijv. problemen van de mens.
In verband met het biologisch evenwicht kunnen dan bijvoorbeeld
vragen opkomen over de problemen van de overbevolking. Het is alsof
de leerling zich een biologische bril heeft aangemeten.

Dan hebben allerlei begrippen, een gewijzigde, specifieke biologische
inhoud verkregen. Een blad is dan niet „zo maar een blad", maar ge-
worden tot een bundel van geabstraheerde kenmerken. Een bloem is
nu een verzameling van eigenschappen, het is een diagram, een familie
en het is een verwant.

Spreken we over ademhaling, dan is het blad een geheel ander
ding dan wanneer we systematisch bezig zijn. Het woord ademhaling
roept niet meer een aantal gesepareerde mechanismen op. maar het is
een groot complex geworden, één verschijnsel dat in nauwe samen-
hang met het milieu en de interpretatierichting van verschijning verandert.
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Het is het probleem van het wanbegrip der leerlingen ten aanzien van
zuiver wetenschappelijke structuren, dat ons hier bezig zal houden.

Daartoe moeten we ons afvragen of dit probleem formuleerbaar is
op een wijze die het voor onderzoek toegankelijk maakt en of er een
experimentele opzet mogelijk is waarin een eventuele vraagstelling
zijn empirische beantwoording vinden kan.

3. Denkevolutie en formele structuren.

Oppervlakkig gezien zou de vraag kunnen luiden: „Is er een bepaalde
denkweg, die leidt tot vakwetenschappelijk denken?" Vrijwel woord
voor woord een aanvechtbare vraag.

Is er maar een bepaalde? Is er een specifiek wetenschappelijk denken?
Wat verstaan we onder een denkweg?

Zijn er meerdere „vaklogica's"? Het zijn enkele vragen die zo op
kunnen komen.

Zowel het woord denkweg, of het in de paragraaftitel gebruikte denk-
evolutie kan verwarring stichten. Psychologie, kennistheorie of pedago-
giek duiden deze term wellicht verschillend.

Een vertaling van de gestelde \raag in een voor dit onderzoek han-
teerbare vorm is dus noodzakelijk.

De moeilijkheid is, dat de vraag die we willen opwerpen sterk ge-
bonden is aan de didactische situatie. We zullen deze situatie moeten
kenschetsen, en binnen het dan gevormde kader de vraag opnieuw op-
werpen. De situatie bepaalt voor een deel de betekenis van de termen
waarin de vraag is gesteld '.

1 VAN PARREREN (28) schrijft: ..De nederlandse pedagogen PRINS en VAN GELDER
wezen onlangs op de wenselijkheid als uitgangspunt voor het onderzoek van het leren
te kiezen de onderscheidene concrete didactische situaties. Ongetwijfeld is dit voor de
didactische psychologie een zinvol uitgangspunt, maar de leerpsychologie kan er om
verschillende redenen niet mee volstaan. De meest voor de hand liggende is wel deze,
dat het leren zich niet beperkt tot situaties van didactische aard. Leren vindt ook zonder
en buiten het onderwijzen plaats, het voltrekt zich zelfs zonder enige opzettelijke ge-
richtheid van het lerende subject, ja zonder dat de lerende het zich bewust is." (VAN
PARREREN, blz. 5).

Een dergelijke opmerking steunt het boven betoogde. Er moet een duidelijke kop-
peling tot stand komen tussen didactiek en fundamentele theorie. In deze theorie
moet de koppeling zijn vastgelegd.
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Een illustratieve parallel vinden we in de volgende aanhaling: „Franklin
formulated his theory of electrical action by meditating on the operations he
was performing in the laboratory." (COHEN, 4, blz. XI).

Nu zijn er vele didactische situaties te bedenken. Het is verleidelijk
om te zoeken naar een theoretische formulering die ze alle over één
kam scheert, ten aanzien van de te onderzoeken problemen. We zullen
voor die verleiding niet bezwijken en voorlopig ons onderzoek binden
aan een bepaalde vorm. Eventuele generalisatie komt later aan de orde.

Deze vorm is uit de protocollen duidelijk af te leiden. De situatie
wordt gekenmerkt door het gebruik van groepsdiscussie. De docent
legt de klas een bepaald probleem voor met een bepaald didactisch doel
voor ogen. De leerlingen kennen de oplossing van het probleem niet.
De docent legt dit probleem ook niet aan hen voor in biologische ter-
minologie. Hij geeft de leerlingen daarentegen opdrachten, die aan-
sluiten op hun eigen taalgebruik. Uitvoering van deze opdrachten kan
leiden tot de ontwikkeling van het besef dat er een bepaalde proble-
matiek bestaat.

Dit houdt dus in, dat de intentie van de leraar in het begin in het
geheel niet behoeft samen te vallen met die van de leerlingen.

Nu kan de leerling vragen stellen en oplossingen opperen. Andere
leerlingen gaan daarop in. De docent weerhoudt zich zo veel mogelijk
van het verstrekken van antwoorden die de oplossing dichterbij brengen,
in de zin dat hij niet „voorzegt". Wel kan hij proberen situaties op te
roepen met behulp van de door de leerlingen gemaakte opmerkingen,
waaruit tegenstrijdigheden blijken. De docent tracht een zo neutraal
mogelijke discussieleider te zijn.

Een eenvoudig voorbeeld kan dit verduidelijken. De docent wenst
enkele diergroepen — in systematische zin — te behandelen. Hij vertelt
de leerlingen dat het gemakkelijker is een overzicht van het dierenrijk
te verkrijgen, wanneer er wat orde in is aangebracht. Daarmee is het
probleem binnen gesmokkeld. Wat voor ..soort van orde" is helemaal
niet duidelijk. De docent vraagt dan echter: „Noemen jullie mij eens wat
diergroepen." Gevolg: een lange lijst op het bord. Daarin bijvoorbeeld
zulke uiteenlopende categorieën als roofdieren, zoogdieren, water-
dieren, loopvogels, knaagdieren, vissen, verscheurende dieren, etc.

Dat er leerlingen zijn. die al wat van de ordening afweten blijkt niet
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eens van belang. Er ontstaat zonder meer een discussie naar aanleiding
van de juistheid van deze groepen. Kun je er op die manier mee ordenen?
Er wordt al gauw gezien dat er overlappende betekenissen zijn. Al gauw
komen er leerlingen die een categorie verkeerd vinden, wat uiteraard
om uitleg vraagt.

Daardoor komt verscherping van de doelstelling tot stand. Er volgt
discussie over opbouw van de gemaakte lijst, er volgen verbeteringen.
De intentie van docent en leerling komen daardoor dichter bij elkaar.
Voor beiden zal nu bijvoorbeeld het hanteren van kenmerk en bijeen-
horende kenmerken deel van het denken uitmaken. Bij de docent misschien
expliciet, bij de leerling meestal nog impliciet. Hoe dit precies zit, maakt
nu juist deel uit van onze vraagstelling.

Een situatie als de beschrevene, roept een serie acties en interacties
op tussen alle betrokkenen. We kunnen ons afvragen of er in deze inter-
acties niet een bepaald patroon is op te roepen, dat zich herhaalt in
vergelijkbare situaties, en daardoor vatbaar voor generaliserende be-
schrijving. Een formeel deel van het gedoceerde vak kunnen we be-
schouwen als einddoel van een dergelijke serie interacties. Dus kunnen
enkele fundamentele begrippen, termen en hun onderlinge relaties op
de middelbare school onderwijsdoel zijn.

We kunnen ons onderzoek beperken door niet onmiddellijk te vragen
naar een zo snel mogelijke ontwikkeling, maar alleen naar de ontwikke-
ling van een zo duidelijk mogelijke structuur in de interacties.

We moeten er nadrukkelijk de aandacht op vestigen, dat de docent,
zelfs in zijn meest neutrale houding, natuurlijk de gang van zaken in de
klas beïnvloedt. Allereerst door de keuze van de onderwerpen en de
formulering van de eruit voortvloeiende beginproblemen en opdrachten
en vervolgens door de niet weg te cijferen invloed van zijn deskundigheid.

Indien we tot een theorie komen in de trant van het voorgaande, dan
zal deze invloed van de docent op de een of andere wijze in die theorie
moeten worden verdisconteerd.

Nu is het mogelijk om een veel scherpere vraagstelling te ontwerpen.
Scherp genoeg, om aan de hand daarvan een experimentele situatie op
te bouwen, die kans biedt op systematische waarneming. Deze vraag-
stelling kan als volgt luiden:
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Indien we in een onderwijssituatie een vrije discussie mogelijk

maken naar aanleiding van een voor de leerling hanteerbaar pro-

bleem — voortvloeiend uit de vakstructuur — is er dan in de zich

ontwikkelende serie acties en interacties die tot de oplossing van

het probleem leidt een bepaald patroon te onderscheiden? l

Deze weliswaar ingewikkelde formulering heeft echter een duidelijk

beperkend en afgrenzend karakter. Verwarring met vraagstellingen uit

verwante gebieden, zoals de psychologie, is — naar de opinie van de

schrijver — nauwelijks mogelijk.

i Parallel hiermee verloopt de opmerking van VAN PARREREN (28 p. 7): „ . . . willen
we echter op de verschillen in eindresultaat van leerprocessen veronderstellingen
funderen omtrent de eventuele verschillen tussen die processen zelf, dan moeten wij
niet afgaan op de verschillen in prestatie-gehalte van die eindresultaten, doch veeleer
de psychologische structuur van handelingen, die achter die prestaties schuilgaan, in
het oog vatten . . . het gaat ons om de handelingsstructuur . . . wat als dezelfde prestatie
aangemerkt wordt kan berusten op psychologisch sterk verschillende handelings-
structuren. KURT LEWIN oordeelde reeds in 1926, dat een obstakel voor het psycho-
logisch onderzoek vaak is, dat wij ons te veel oriënteren aan de in het dagelijks leven
gehanteerde prestatiebegrippen, en daardoor niet tot de handelingsstructuren door-
dringen."

Analoog kunnen we stellen, dat we het didactische gebeuren dat tot een bepaald
eindresultaat leidt moeten analyseren, en niet uitsluitend dat resultaat zelf.
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HOOFDSTUK 3.

DE EXPERIMENTELE BENADERING.

1. Naar een practische uitwerking.

Het vorige hoofdstuk leverde ons de algemene probleemstelling. Hier
volgt de beschrijving van een daarop gerichte experimentele opzet. Er
is op dit gebied geen onderzoek waarop bij de voorbereiding van deze
opzet kon worden aangesloten.

In tien parallelklassen — I en 2 — van een 3j. H.B.S. worden enkele
onderwerpen geïntroduceerd die ontleend zijn aan de formele structuur
van de biologie. Deze eerste en tweede klassen zijn ook onderling als
parallelklassen te beschouwen: noch 1 noch 2 heeft de gegeven onder-
werpen gehad. De organisatie van de biologielessen in de voorafgaande
jaren is daarop gericht geweest. Op de lagere school komen de gegeven
onderwerpen in deze vorm nimmer ter sprake.

Zwakke stee: leerlingen die van thuis wat meekrijgen en de leerlingen
die de school overneemt van andere scholen. In de praktijk bleek dit
echter niet veel uit te maken. In tegendeel: waar een effect werd ge-
constateerd leek dit de resultaten te ondersteunen.

Het onderzoek vond plaats in vijf eerste en vijf tweede klassen van
een H BS met 3-jarige cursus.-afd. B. Het programma in deze klassen
wijkt niet af van dat in overeenkomende klassen van een H.B.S.-B met
vijfjarige cursus. Over het peil van deze leerlingen ten opzichte van die
van andere middelbare scholen is niets met zekerheid bekend. (Veel
ouders kiezen deze school voor hun kinderen, omdat dit schooltype na
drie jaar al een eindexamen oplevert, daarna kan dan opnieuw bekeken
worden wat er de volgende periode voor opleiding gekozen moet wor-
den). De aansluiting op de vierde klas van een vijfjarig instituut geschiedt
op grond van de eindexamencijfers, gecombineerd met het advies van
de directeur.

In dit stadium van ons werk leek een onderzoek naar de intelli-
gentie van de leerlingen niet noodzakelijk. Het gemiddelde wijkt hoogst-
waarschijnlijk niet belangrijk af van dat gevonden op vijfjarige instituten.
Voor een niet-statistisch onderzoek dat maar kwalitatief van aard is,
is nauwkeuriger informatie niet nodig. Het gemiddeld aantal leerlingen
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per klas bedroeg 24. Tijdens de periode van het onderzoek bevonden de
zittenblijvers zich in speciale, z.g. recidivisten-klassen. (Ook zij waren
echter „maagdelijk" ten aanzien van de behandelde onderwerpen).

De geïntroduceerde onderwerpen vertonen nog niets van de formele
vakstructuur, maar deze structuur zit als het ware verborgen in de aan-
geboden lesmaterialen. Dat wil zeggen, dat de erbij gegeven vraagstelling
moet kunnen leiden tot het te voorschijn komen van de abstractere for-
mele structuur, via de klassikale discussie.

In het licht van de gekozen onderwerpen, is wellicht de omschrijving „for-
mele structuur van de biologie" te ver gaand. In dit schoolvak, zowel als in de
wetenschap, vormen echter de gekozen formele structuren een belangrijk onder-
deel, ook al maakt ze dat nog niet typisch biologisch. Voor leerlingen in de
schoolsituatie is dit in eerste instantie wel het geval: het „vak" doet zich via
de gekozen onderwerpen aan hen voor als biologie. Het is mijn overtuiging,
dat deze denkwijzen bewust moeten worden bij de leerling, voor ze zelfs maar
aan de biologie kunnen toekomen. Hoe dit zij: aan de proefopzet doet dit niets
af. (Zie ook de voetnoot in paragraaf 3).

Wat er in de klas tijdens en na de aanbieding van het materiaal en het
introduceren van de vraagstelling gebeurde is geprotocolleerd. Deze
protocollen vormen samen met de beschrijving van de handelingen die
leidden tot de samenstelling van lesmateriaal en de formulering van de
vraagstelling, uitgangspunt voor de analyse.

2. Een beperkte formele structuur als uitgangspunt.

Als formele structuren, die \oor dit onderzoek in aanmerking kwamen
kozen we enige onderwerpen uit de systematiek en de vergelijkende-mor-
fologie en -anatomie. Juist daar kunnen we onderwerpen vinden die
beperkt zijn van omvang en eenvoudig van aard. Het ligt voor de hand
dat bij de behandeling van een dergelijk onderwerp bepaalde wetmatig-
heden grote kans hebben om zichtbaar te worden doordat er weinig
interferentie met andere vakdelen zal optreden.

Andere onderwerpen uit de biologie zijn lang zo „zuiver op de graat"
niet. De interessesfeer van de leerling zal bij sommige delen al gauw
een afleidende factor vormen, of de vakstructuur van hulpgebieden zal
interfereren. Er zijn vakgebieden die in hun traditionele aanbieding
de logische structuur van het vak als doel hebben (formele doelen).
Een voorbeeld daarvan is de meetkunde. Vooral het begin daarvan is
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eenvoudig van structuur en streng logisch opgebouwd, zelfs in de didactiek
van de middelbare school'.

Voor de meeste vakterreinen — zowel in als buiten de biologie -
ligt dit anders. Begrippen waartussen relaties gelegd moeten worden zijn
vaak aan geheel verschillend uitgangsmateriaal gekoppeld. Zo kan het
in een enkel fysiologisch experiment noodzakelijk zijn, dat de leerling
op geheel verschillende terreinen kennis van zaken heeft. Meestal is
kwantitatief redeneren noodzakelijk. De gebruikte apparatuur eist vaak
enig fysisch inzicht. De ruimtelijke opbouw van de apparatuur biedt
zijn eigen problemen. Is die kennis onvoldoende, dan moet de leerling
als aanvulling een hoeveelheid informatie verwerken die hem nog niet
veel kan zeggen 2.

Ten bate van een scherpere waarneming kunnen wij dit alles beter
allemaal buiten de experimentele situatie houden.

Voor de behandeling in de les werden uiteindelijk drie onderwerpen,
waarvan vooral de formele structuur belangrijk is, uitgezocht.

3. Onderwerp 1: Bladeren.

Ordenen, in meer simpele vorm, zou tot uiting kunnen komen bij het
verzamelen van bladeren. In de practijk, wanneer leerlingen een blad-
herbarium mogen maken, wordt meestal meegedeeld hoe er geordend
moet worden. Over de daarachter zittende overwegingen en handelingen,
de erbijkomende problemen worden ze niet of onvolledig geïnformeerd.

1 Het lijkt niet zo verwonderlijk, dat juist in de wiskunde-didactiek zoiets als een
denkontwikkeling op lange termijn scheen op te treden. Het onderwerp tegels dat
mevrouw VAN HIELE-GELDOF in haar les behandelde is daar een voorbeeld van. Ter-
wijl dit aan de ene kant een baanbrekend onderzoek mogelijk maakte, verduisterde
het aan de andere kant teveel de situatie in algemenere vorm. De begrippen aan-
schouwelijk, visueel, abstract, zijn bij haar teveel gebonden aan de meetkundige vraag-
stelling.

De analyse — noodzakelijk om tot de gegeven opzet te komen — is nauwelijks
opgenomen in de theoretische benadering. Dat was op dat moment waarschijnlijk
ook onmogelijk.

1 Reeds bij de eenvoudigste proefjes over de „ademhaling" komen deze aspecten
naar voren. De „kaars-onder-de-stolp", de „kalkwater-proef, het ademhalingsventiel
van MULLER, zetmeelproeven in verband met speekselwerking en fotosynthese zijn
daarvan enkele voorbeelden.
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Werkwijze:
In het experiment willen we nu nagaan hoe leerlingen tot de ont-

wikkeling van een zekere structuur in het ordenen kunnen komen. We
handhaven daarbij de vraagstelling die gegeven is aan het einde van
hoofdstuk 2.

De leerlingen wordt allereerst iets verteld over het werk van LINNAEUS.

Daarbij wordt vanzelfsprekend vermeden om in te gaan op de wijze
waarop deze tot systeemvorming kwam. Slechts wordt verteld dat hij
ordening in de plantenwereld aanbracht.

Door vooraf gegeven opdrachten beschikken de leerlingen bij de
aanvang van het experiment per paar over veertig of meer gedroogde
bladeren, verzameld van bomen en struiken. Elk blad is apart opgeplakt.

Nu wordt door de docent gesuggereerd, dat om een zeker inzicht te
krijgen in het werk van LINNAEUS, de leerlingen best zelf eens zoiets
zouden kunnen doen. Daarop volgt dan de opdracht: „Probeer eens
een ordening in je bladeren aan te brengen". Ze mogen twee aan twee
samenwerken. Duidelijk is gesteld, dat het een ordening moet zijn die
voor allemaal bruikbaar is.

De bladverzamelingen die de leerlingen bijeenbrengen zijn gewoonlijk
zo samengesteld, dat kan worden verwacht dat het geheel van de op de
opdracht volgende handelingen en discussie kan leiden tot een abstracte
bladsystematiek, goed aansluitend op de traditionele indeling '.

4. Onderwerp 2: Ledematen.

De vergelijking van de ledematen van de gewervelde dieren heeft een
veel ingewikkelder ordeningsstructuur tot grondslag. Ook wordt de
traditionele informatie hierover vaak abrupt gegeven, meestal gebonden
aan gekleurde tekeningen van poten van enkele dieren.

Een groot verschil met de ordening van de bladeren is, dat de lede-
maten vergelijkend anatomisch tot een groep gerekend moeten worden.
Verder kan het skeletmateriaal alléén niet de volledige informatie ver-

1 Het gevaar bestaat dat de leerlingen de activiteiten van het bladeren sorteren
gaan zien als een typische handeling van LINNAEUS. Dat wordt echter voorkomen,
door in de inleiding tot deze bladsortering, eerst iets te vertellen uit het leven van de
grote botanicus. We stellen dan, dat we althans iets, van zijn problemen kunnen na-
voelen, door zelf de blaadjes te gaan ordenen. De naam „Linnaeusje spelen" is in één
klas spontaan opgekomen en door de proefleider geadopteerd.
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schaffen noodzakelijk om tot het inzicht te komen, dat de ledematen
samen een groep vormen.

Ook in dit experiment willen we nagaan hoe de leerlingen tot de ont-
wikkeling van een ordeningsstructuur van de ledematen kunnen komen.

Er wordt niet onmiddellijk meegedeeld, dat de ledematen tot één
groep behoren, maar wel moeten de leerlingen tot onderlinge vergelijking
van de ledematen komen.

In de experimentele situatie werd als volgt gehandeld:
In een aantal dierschetsjes en een schetsje van de mens wordt

geprobeerd de onderlinge overeenkomsten te vinden. Daarbij
blijkt dat de leerlingen meningsverschil kunnen krijgen over de
definiëring van een ledemaat. (..Behoren staarten daar ook toe?").

Deze problematiek leidt vanzelf tot het nauwkeuriger onder-
zoeken van wat we zeker als ledematen menen te herkennen en
daarmee tot vergelijking. Verwacht werd dat de op deze wijze
opgeroepen serie handelingen en de discussie daarover leiden zou
tot een schematische weergave van de ledemaat, een algemene poot,
die goed kan aansluiten op het traditionele bouwplan.

Hulpmiddelen bij dit experiment: enkele skeletten (mens, hond,
slang, delen van koe- en paard-ledemaat), grote platen van de
skeletten van vleermuis, kikker, slang, walvis, mol. De leerlingen
zelf beschikken over stencils waarop afbeeldingen van de skeletten.

Een inkleur-methode maakt het vergelijken gemakkelijker. Dit
wordt als volgt geïntroduceerd: eerst worden de menselijke lede-
maten onderling vergeleken, daarna deze met die van de hond.
Pas daarna, worden de verschillende botgroepen van een kleur
voorzien. Het probleem wordt dan of dit bij andere ledematen
ook zo kan worden gekleurd.

5. Onderwerp 3: Bloemen.

In het experiment trachten we de leerlingen een beperkt aantal bloemen
onderling te laten vergelijken. Bij het eerste onderwerp („Bladeren")
heeft de leerling nog geen ervaring, althans geen bewust gemaakte.
In dit derde onderwerp heeft hij deze wel. Daarvan is gebruik gemaakt.
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Er wordt als inleiding verteld dat de biologen van bloemen ook bouw-
plannen kunnen maken: diagrammen plus bloemformules.

Kunnen wij dat niet nadoen en daarna tot een ordening komen?
Verwacht werd dat een aantal leerlingen vrij snel tot diagram maken

zouden kunnen komen en - - vooral onder invloed van de vorige er-
varingen — vergelijkende handelingen zouden kunnen verrichten '.

Van de eerste twee onderwerpen zijn uitvoerige protocollen aan deze
publicatie toegevoegd. Het derde onderwerp is alleen in samengevatte
vorm weergegeven.

6. De opbouw van de waarnemingssituatie.

Er is gezocht naar een wijze van opbouw van het experiment, waarin
de (geestelijke) groei van de leerling en de werkwijzen die door hem
gevolgd werden om tot de formele doelen te geraken, zich het betrouw-
baarst aftekenen. De subjectieve factor gevormd door de invloed van
de leraar moet scherp herkenbaar zijn. De vooropgestelde actie en inter-
actie moet vastgelegd kunnen worden. Relevante handelingen die niet
onmiddellijk in het klassegesprek tot uiting komen moeten eveneens
vastgelegd worden.

Er werd van de veronderstelling uit gegaan, dat vooral de vastlegging
van het verbale aspect goede resultaten zou kunnen opleveren. Schrif-
telijke handelingen, zoals opstellen, vragenlijsten, speciale repetities leken
te omslachtig. Ervaring wees verder uit, dat ze een remmend effect heb-
ben op de vrije uiting van de leerling.

Het is vooral daarom, dat de discussie als deel van de methodiek werd
gehanteerd. In de klas mochten de leerlingen vrijuit spreken, met een

1 Bij al deze onderwerpen moeten we bedenken dat de motivering voor de leerling
een geheel andere waarde heeft dan voor de docent. Voor de docent is het duidelijk,
dat bladeren ordenen slechts een onderdeel kan zijn van het wijde veld van de weten-
schappelijke Systematiek. De leerling echter kan — na het uitvoeren van de opdrach-
ten — een beter inzicht hebben verworven in enkele fundamentele aspecten van het
ordenen, van belang voor de systematiek. Later — niet gegeven in deze publicatie —
kan hij inzien, dat het slechts een deel is van deze systematiek. Dan zal de leerling het
Linnaeusje spelen ook met andere ogen bezien.

Op gelijke wijze is „Wat is een ledemaat?" als uitgangsvraag, slechts een motivatie
voor de directe handeling. Het doel ordenen resulteert automatisch uit de erop volgende
reeks problemen.
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beperkende voorwaarde: de discussie moest steeds via de voorzitter —
in dit geval de docent — verlopen.

Steeds wanneer vastlegging van belangrijke punten werd nodig geacht
of wanneer het maken van tekeningen belangrijk werd gevonden, werd
het bord in de handeling betrokken. Dit gebeurde ook, wanneer de
leerlingen eerst ieder voor zich een tekeningopdracht hadden uitgewerkt
of een schriftelijk antwoord in hun schrift hadden proberen te geven.
Dan werden alle mogelijkheden nageplozen en stuk voor stuk op bord
getekend of opgeschreven.

Alles wat op het bord komt, wordt door de leerlingen in hun schrift
overgenomen. Zodat steeds voor alle betrokkenen gemakkelijk raad-
plegen van vorige discussie-uren mogelijk is.

Steeds werd het lesonderwerp gebonden aan voor alle leerlingen gelijk,
of althans gelijk geacht uitgangsmateriaal. Dit konden zijn de gedroogde
bladeren, skeletten en/of afbeeldingen daarvan en bloemen.

Deze vormgeving schiep veel ruimte voor discussie, tekenen en andere
handelingen terwijl de waarneming, door observator en proefleider, niet
werd belemmerd. Vooral de inschakeling van het bord als bewust onder-
deel in de discussie leidde ertoe dat veel dingen werden waargenomen,
die anders wellicht aan de aandacht ontsnapt zouden zijn.

In de tien parallelklassen werd nu een zoveel mogelijk identieke pro-
bleemaanbieding en organisatie opgebouwd. Hierdoor werd het mogelijk
om het onderzoek voor een groot deel te onttrekken aan de invloed van
hiaten, die bij een soepele schoolorganisatie bijna niet te vermijden zijn.

7. De techniek van de observatie.

Nu komt het moment dat, wat zich tijdens de klassediscussies afspeelt
moet worden vastgelegd. Dit gebeurt in de vorm van protocollen. Een
vorm van registratie waarin het klasgebeuren zoveel als mogelijk op de
voet wordt gevolgd. Er is op deze wijze verband tussen wat er in het
protocol komt en de doelstelling van het onderzoek.

Het is bijvoorbeeld mogelijk om — met speciale apparatuur en me-
thodiek — alles wat er in de klas gebeurt van minuut tot minuut vast
te leggen, schema's te maken van de plaats waar de docent zich op
allerlei momenten bevond. Het aandachtsverloop van elke leerling af-
zonderlijk kan in de tijd worden geregistreerd, evenals de aandachts-
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spreiding van de leraar. (Vergelijk daarvoor WINNEFELD, 47, blz. 45 e.v.,
die uitvoerig sommige vormen van registratie bespreekt).

Het hier beschreven onderzoek concentreerde zich vooral op het ver-
loop van de gedachtenwisseling in de klas. Daarvoor konden we met
minder gecompliceerde methoden te werk gaan.

Allereerst werd alles wat op het bord kwam in het protocol opgenomen.
Daarnaast was echter vastlegging van de gehele discussie noodzakelijk.
Dit werd gedaan door de docent (in de protocollen proefleider genoemd)
en door een speciale waarneemster. Deze speciale waarneemster is in-
geschakeld omdat waarneming door de docent, die ook discussieleider
is grote hiaten zou kunnen opleveren. In de praktijk bleken de aan-
tekeningen van docent en waarneemster goed op elkaar te kloppen. Om
nog grotere volledigheid te bereiken werd bij alle lessen steeds gebruik
gemaakt van een taperecorder.

De functie van een taperecorder is tweeledig. De recorder dwingt
de waarnemer tot zo objectief mogelijke registratie en hij levert een
onmisbare contröle-apparatuur.

Uitsluitend een recorder gebruiken is niet mogelijk. Dit apparaat werkt
namelijk sterk selectief, in die zin dat het hardst gesprokene en/of wat
het dichtst bij de microfoon is het duidelijkst wordt weergegeven. De
menselijke luisteraar werkt op een andere wijze selectief: hij stelt zich
op een bepaalde spreker — hard of zacht — in, de rest ontgaat hem.
Beide technieken vullen elkaar dus aan. De aantekeningen zijn vooral
belangrijk om onverstaanbare gedeelten op de recorder weer verstaan-
baar te maken.

Waarneemster en recorder zijn in het klasseverband twee „vreemde"
elementen. De vraag kan rijzen of dit niet storend werkt op het gedrag
van de leerling. De vraag kan ontkennend beantwoord worden indien
we een inloopperiode aan de eigenlijke waarnemingsperiode laten voor-
afgaan. Na korte tijd blijken de leerlingen waarneemster zowel als band-
recorder geheel te negeren.

Uit de meeste protocollen zijn alleen de voor ons doel essentiële ge-
deelten in dit proefschrift opgenomen. Er is bijvoorbeeld besnoeid in
ellenlange verhalen van leerlingen wanneer hetzelfde gezegd kon worden
met veel minder woorden. Ook de zijpaden in de discussie zijn radicaal
uit de protocollen verwijderd. Dat een bepaalde poes zo ziek is kan voor
de leerling heel belangrijk zijn, registratie is voor ons doel onbelangrijk.
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Tekenen en nadenken neemt vaak veel tijd, zodat een protocol van
een lesuur — van 45 minuten — soms weinig inhoud heeft.

Bij een enkele les was de waarneemster niet aanwezig; de bandrecorder
was altijd ingeschakeld.

De gegeven handelwijze lijkt een nauwe aansluiting bij de reële situatie
te waarborgen. Om de lezer de sprong van de concrete lessituatie naar
de analyse en theorie mogelijk te maken leek het gepubliceerde proto-
collen-materiaal voldoende.

Bij onderzoek van deze aard is publicatie van de resultaten zonder
materiaal dat verificatie en vergelijking mogelijk maakt onjuist.

Pas door middel van publicatie wordt het. ook bij het onderzoek van
de didactiek, mogelijk om te komen tot herhaling van experimenten.

Uit de beschrijving van onderzoekomstandigheden plus een beschrij-
ving van de waargenomen verschijnselen in reeds vastgestelde categorieën
kan een dergelijke controle veel moeilijker voortkomen.

Teneinde het „meedenken" te vergemakkelijken, is achter een deel
van de protocollen een analyse toegevoegd, die zeer nauw aansluit bij
de tekst van het protocol, maar er al uit licht wat voor de theorie be-
langrijk is. Waar nodig is een commentaar bij gevoegd. De uiteindelijke
analyse en theoretische formulering is gebaseerd op deze protocol-
analyses.
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HOOFDSTUK 4.

HET UITGANGSMATERIAAL.

1. De protocollen in een bijlage.

Het leek juist om de protocollen in een apart bandje bij te voegen.
Vergelijking met de tekst wordt daardoor vergemakkelijkt.

2. Wat leren ons de protocollen en aanvullende gegevens?

Overzien we de gegevens die de protocollen en de korte analyses ons
leveren, dan doet het volgende beeld zich voor:

Bij het behandelen van het onderwerp bladeren komen de leerlingen
onmiddellijk in aanraking met de opdracht: sorteren. Dit begin van het
Linnaeusje spelen levert ogenschijnlijk voor hen geen probleem op. De
tijdens de sorteerhandelingen gevoerde gesprekken worden aanvankelijk
gekenmerkt door een zeer los taalgebruik, dat nauwelijks andere dan
aanduidende betekenis heeft. Een leerling zal bijvoorbeeld vragen: .,Heb
jij nog zo'n blad?", de vraag begeleidend met een omhoog houden van
het betreffende exemplaar. Er kunnen spontane omschrijvingen ontstaan,
naar aanleiding van de situatie van het ogenblik, die wel een aanduiding
zijn voor een speciale kijk op het indelen. Typisch daarvoor is een vraag
als: „Heb jij nog kartelbladeren?" of: „Hier heb ik nog zo'n vederen
blad." De leerling is wel degelijk ook nu bezig volgens categorieën te
werken maar hij heeft deze niet expliciet. Het „dezen" en „die-en" is
niet van de lucht. Voor een duidelijk voorbeeld van zo'n gesprek zie
men het speciale protocol van klas 2D. Daar zijn vijf leerlingen aan het
sorteren gezet. De daarbij gemaakte opmerkingen zijn alle geregistreerd.
(Zie II; Hfdstk. 1; ij 9, blz. 46).

Als resultaat van dit sorteren komen indelingen van allerlei aard te
voorschijn. Er zijn leerlingparen die tot een relatief groot aantal groepen
komen en anderen die van een klein aantal groepen, als basis voor hun
ordening, uitgaan. De aard van de gevormde groepen kan soms bepaald
zijn door de eigenschappen van de bladrand, soms door de grootte van
het blad, dan weer door allerlei kenmerken door elkaar.

Het kan in een later stadium van onderzoek misschien van belang zijn om de
functie van de individuele leerling in dit gehele proces te volgen. Ik heb wel de
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indruk, dat een leerling zijn mening wel eens aan een ander opdringt. We zien
dan in een leerlingpaar duidelijk een dominantie van een van de twee. Veel
vaker is de totstandgekomen indeling het resultaat van botsing van meningen.
Er zijn ook aanwijzingen, dat bepaalde typen van indeling meer voorkomen dan
andere. Vooral indeling op bladrand-kenmerken komt veel voor. Proeven —
buiten het kader van deze publicatie vallend — met homogeen bladerenmateriaal
— lijken dit te bevestigen.

Verder vinden we leerlingen die indelen op één enkel kenmerk, terwijl anderen
juist naar meerdere kenmerken tegelijk kijken.

In dit stadium ontdekken de leerlingen reeds, dat hun werkwijze tot
geheel verschillende resultaten leidt. De conclusie: „Alle leerlingen
doen verschillend", leidt het ontstaan van een probleem in: Op deze
manier is het onmogelijk tot een geldende ordening te komen. Hoe
moet dat worden opgelost?

Deze probleemsituatie geeft de klas aanleiding om te analyseren wat
er nu eigenlijk gedaan is; vooral waarom de leerlingen zo verschillend
te werk gaan. De op deze wijze ontstane discussie wordt door concrete
opdrachten van de zijde van de docent nog versterkt.

Deze opdrachten helpen de leerling bij de analyse, maar bevatten in
zichzelf geen aanwijzingen. De leerlingen moeten bijvoorbeeld op het
bord met behulp van tekeningen hun bladgroepen typeren. Ook deelt
de docent gestencilde bladverzamelingen uit. zodat alle leerlingen nog
eens op precies gelijk materiaal een sortering kunnen uitvoeren.

De bordtyperingen leiden snel tot onenigheid: behoort een bepaald
type nu wel of niet op het bord thuis. (,.Hij staat er toch al?").

De kunstmatige bladverzamelingen leiden tot verbazing en gesprek
over de nu heel precies te constateren verschillen en overeenkomsten in
de gevormde groepen. (Vergelijk voor toepassing van deze kunstver-
zameling b.v. het protocol van klas IA, II, blz. 5, derde gesprek).

De leerling die tracht te analyseren wat hij zelf deed, die critiek pro-
beert te hebben op wat een ander deed, komt daarbij tot verscherping
van zijn taalgebruik. Deze taaihantering is in détail nauwelijks te volgen,
maar leidt tot belangrijke gevolgtrekkingen.

De belangrijkste is dat de leerlingen inzien dat de sorteringen sub-
jectieve elementen bevatten. „We kijken niet allemaal hetzelfde", is
een typerende constatering in deze fase van het gesprek. Daarop volgt de
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vanzelfsprekende conclusie dat er dan dus wat moet worden afgesproken,
om te zorgen dat er wel hetzelfde wordt gekeken.

Geheel logisch vloeit daaruit de vraag voort wat er dan wel moet
worden afgesproken. Waarmee de weg gebaand is naar het ontdekken
van het begrip kenmerken. Dit wil niet zeggen, dat er al geen impliciet
gebruik van werd gemaakt, maar nu komt dit begrip in het gesprek naar
voren. De term kenmerken wordt op een gegeven ogenblik wel eens ge-
bruikt naast bijvoorbeeld het woord eigenschappen. Om af te spreken
moet er eerst een overzicht zijn over wat er al zo afgesproken kan wor-
den: „We moeten eerst een lijst maken van waar we allemaal
naar gekeken hebben" is een opmerking die de situatie karakteriseert.

Op de kenmerkinventarisatie volgt de kenmerkselectie. De leerlingen
proberen af te spreken welke kenmerken nu voor een afspraak in aan-
merking komen. Dit lukt eerst niet. Daarvoor zit de leerling nog veel te
veel vast aan het concrete — dat wil zeggen zijn concrete — uitgangs-
materiaal. Van moment tot moment worden de bladeren om opmerkin-
gen te controleren en als referentiemateriaal er nog bijgehaald.

Staan de kenmerklijsten op het bord, dan zien de leerlingen echter
dat in de kenmerken weer groeperingen mogelijk zijn: Je kunt alle
nerven-kenmerken bijelkaar nemen; of: alle kenmerken die
over de rand gaan. Door deze vergelijking komt de leerling als van
zelf tot een veel abstractere interpretatie van het begrip kenmerk. Deze
kenmerkabstrahering blijkt dan moeilijkheden te geven. Het valt de leer-
ling niet mee om tot een nadere definiëring van een kenmerk te komen.

Om van het concrete nervenbeeld, de „nerfvormen", te komen tot
de samenvattende en generaliserende abstractie - - de nervatuur —
blijkt tijd nodig. Wel lijkt het of het daartoe noodzakelijke inzicht plotse-
ling komt. Bij een aantal leerlingen is dit duidelijk een ommekeer, zo
in de trant van: „O, nou zie ik het plotseling".

Deze proefopzet was te beperkt om na te gaan of er eventueel verband kan
zijn tussen leeftijd en reactie op dit probleem. Ik heb het vermoeden, dat de
leeftijd hierop hoogstens een globale invloed heeft. Er is nu eenmaal tijd nodig
voor het doorlopen van een bepaalde ontwikkeling. Bij de een kan dit wat langer
zijn, bij een ander wat korter.
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De aard van deze abstrahering komt in verschillende protocollen goed
tot uiting. (Vergelijk bijv. het protocol gedeelte IC, gesprek 5 en 6; II,
blz. 28). Bij de overgang van de concrete nerfvorm naar de samenvat-
tende nervatuur blijkt dat de ene leerling veel sneller dan de andere bij
een aantal „natuurgetrouwe" tekeningen van nerfvormen met forse
lijnen de abstraherende nervatuur durft in te schetsen. Voor sommigen
is dat ook na dit intekenen nog een moeilijk aanvaardbare werkwijze.

Hebben de leerlingen echter eenmaal deze sprong gemaakt, dan biedt
het aanbieden van een „officiële'" bladindeling geen bezwaar meer.
Welke indeling is dan niet zo belangrijk. Wel dat het kan. Datje „daar-
voor grof moet kijken". ..dat er globaal getekend moet worden",
of dat „er détails weggelaten dienen te worden", het zijn allemaal
vanzelfsprekende zaken geworden. Het zijn juist deze opmerkingen
die kenmerkend zijn als inleiding op de sprong naar de abstrahering.

Daarbij blijkt eens te meer. dat het begeleidend taalgebruik zich
doorlopend xerscherpt en meer gaat samenhangen met de verrichte
handelingen. Zelfs de term abstraheren begrijpt de leerling nu, binnen
het kader van de ordening van concrete zaken.

De klassegesprekken naar aanleiding van het vergelijken van de lede-
maten der gewervelde dieren geven een analoog beeld.

In de aanvang worden de leerlingen geconfronteerd met een globale
vergelijking van enkele dieren en de mens. Het daaruit voortvloeiende
probleem: „Wat is een ledemaat?", zal de verdere ontwikkeling van het
gesprek in de klas richting geven.

Vragen als: „Zijn alle uitstekende delen ledematen?" of: „Is de staart
een ledemaat?" leiden tot nadere inventarisatie van: „wat in ieder geval
ledematen zijn".

Deze inventarisatie is vooral vergelijkend. In het begin is het gesprek
vaag. Functionele, anatomische en intuïtieve argumenten spelen daarbij
dooreen. Het wordt al gauw duidelijk dat de functionele definities -
een ledemaat dient om te grijpen, te steunen, voort te bewegen — niet
tot een oplossing leiden. Er is bij sommige leerlingen grote verbazing
over het feit dat ze niet precies kunnen zeggen wat een woord, dat ze
toch heel goed dachten te kennen, betekent. De wens wordt duidelijk:
we moeten de ledematen ook van binnen bekijken. We nemen daarvoor
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dan maar de skeletten, omdat daarvan zowel echte als afbeeldingen be-
schikbaar zijn.

De bestudering van een aantal ledemaatskeletten leidt tot het zien
van bepaalde overeenkomsten. Het is de leerlingen voorlopig helemaal
niet duidelijk hoe deze overeenkomsten precies geformuleerd kunnen
worden. Dat echter de arm en het been van de mens „eigenlijk hetzelfde
zijn" wordt gauw gezien, evenals de overeenkomst van deze ledematen
met die van de hond.

Na deze experimentele periode heb ik verscheidene malen van leerlingen ge-
hoord, dat je ook hier bij het kijken „dingen moet wegdenken, net als bij de
bladeren". Iets wat in de protocollen in deze publicatie nog niet zo duidelijk
tot uiting komt: het steunen van dit onderwerp op het voorafgaande, blijkt uit
zo'n opmerking wel.

Om deze ontdekkingen te kunnen voortzetten gaan we de botten in
de afbeelding van de menselijke arm kleuren. Deze kleuren brengen we
daarna aan in de overeenkomstige botten van been en hondenpoten.
We gaan nu proberen of we deze kleuren ook bij skelet-afbeeldingen van
andere dieren kunnen toepassen.

Dit blijkt — zij het soms met veel moeite — mogelijk te zijn bij de
uitgereikte skeletten en skeletafbeeldingen.

De met deze abstrahering, die noodzakelijk is om de inkleuring te
kunnen volbrengen, samenhangende problematiek komt hier bij elke
ledemaat opnieuw terug. Sommige ledematen bieden daarbij buiten-
gewone moeilijkheden — bijv. kikker, vogel — andere gaan bijna van-
zelf — been van de mens en vleermuisvleugel.

Opmerkelijk is, dat veel leerlingen, wanneer eenmaal inzicht is verkregen in
het systeem van het kleurpatroon, er ook in slagen dit op vrij ingewikkelde
structuren toe te passen, terwijl voor een betrouwbare afleiding eigenlijk em-
bryologische informatie noodzakelijk is. Deze informatie wordt overigens steeds
van de zijde van de docent gegeven, wanneer de klas de verschillende mogelijke
oplossingen heeft bekeken.

Het blijkt dat ook hier de ontwikkeling van het inzicht in de inkleuring
parallel verloopt met het opnemen van kenmerkende termen en zinsneden
in de taal.

In het begin laat de leerling zich vooral leiden door oppervlakkige
overeenkomsten tussen de verschillende botten. Dan komt de inkleuring
niet uit, of niet helemaal. Proberen leidt dan tot andere mogelijkheden.
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Daarbij komt als eerste belangrijke kenmerk dat het vooral om de
volgorde van de kleuren gaat. .,Je moet lellen". Wat later volgt de con-
clusie, dat de grootte van een bot er weinig toe doet. evenmin als de vorm.

Zodra de leerling werkelijk inziet dat je allerlei poten „hetzelfde"
kunt zien, krijgt het woord veranderen een typische inhoud. Het wordt
gebruikt in de vergelijking. Een been „verandert" bijv. van vorm, wanneer
het ergens anders voor dient, d.w.z. bij de vergelijking van geheel ver-
schillende dieren. Bij de vleermuis zijn de middenhandsbeenderen „ver-
anderd" vergeleken bij de mens.

De informatie van de docent over de embryonale ontwikkeling wordt
ook snel in het handelingsarsenaal van de leerling opgenomen. Er komt
een globale regel uit voort: beenderen verdwijnen wel eens, maar er
komen er nooit bij. (Een kikker kan dus geen twee dijbenen hebben).

Op een gegeven ogenblik realiseert de klas zich, dat de gegeven poten
samen één groep vormen, die we kunnen weergeven met één schema.
„Net zoals een groep bij de bladordening".

Dan wordt geprobeerd om dit schema te ontwerpen. Zoals bij het
ontwerpen van de bladabstracties (nervatuur) treden ook hier bepaalde
moeilijkheden op. De leerling blijkt sterk gebonden aan het uitgangs-
punt: de menselijke ledemaat. Zijn eerste abstractie lijkt sterk op een
mensenarm. Wanneer de klas als geheel echter de ontwerpen van ver-
schillende leerlingen als „verkapte mensenarmen" ontmaskert, ligt de
weg naar een ontwerp van het goede schema open. „Het moet op alles
lijken, en mag toch niet een bepaalde poot zijn". De sterke binding aan
het concrete beeld blijkt ook hier. wanneer sommige leerlingen ertoe
overgaan een soort „mengpoten" te ontwerpen: figuren waarin de type-
rende probleemdelen van verschillende poten in een geheel zijn samen-
gebracht. (Zie voor dergelijke pootfiguren II, blz. 47). De critiek van
de klas snijdt deze oplossing verder de pas af; ook hier vinden sommige
van deze leerlingen het nog heel moeilijk dejuiste oplossing te aanvaarden
als een groot deel van de klas dat al wel kan.

Is deze oplossing in zicht, dan weten ook de leerlingen dat in het ge-
zochte schema de basis voor het ontwerpen dezelfde is als voor het in-
kleuren: je moet eigenlijk alleen met de volgorde rekening houden bij
het tekenen.
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Er worden dan allerlei fraaie bouwplannen ontworpen, waarbij het
„officiële" goed aansluit.

De discussie over de ledemaat-ordening laat zich niet zo goed in be-
schrijvingspartjes snijden als die over de bladordening. Hoewel de poten
wel zodanig worden aangeboden dat ze steeds moeilijker worden, is er
in principe toch steeds een herhaling van de problematiek. Theoretisch
is het mogelijk dat allerlei belangrijke zaken reeds in het begin worden
ontdekt. In de practijk blijkt dat een zo „gemakkelijke" poot als de vleer-
muisvleugel de leerlingen niet dwingt tot scherper taalgebruik. „Je ziet
het zo wel: het is een hand." Geheel anders is dit bij de kikkerachter-
poot: slechts een weloverwogen redenering, waarin de elementen vorm,
volgorde en aantal een rol spelen, kan daar leiden tot een juiste oplossing.

Het is dus vooral het „moeilijker" worden van de aangeboden poten,
dat dwingt tot het scherper worden van het taalgebruik.

Na de protocollen van de bovengenoemde onderwerpen is in de bijlage
nog toegevoegd een korte beschrijving van het onderwerp Bloemen
ordenen. Deze beschrijving is na het bovenstaande voldoende voor het
geven van een inzicht in de ontwikkeling van de discussie. Een nadere
bespreking op deze plaats laten we daarom achterwege. (Zie verder II,
hoofdstuk 3).
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HOOFDSTUK 5.

DE CYBERNOËGENESE.

1. Globale beschrijving.

De protocollen en de samenvattende beschrijving in het vorige hoofd-
stuk laten zien, dat via de introductie van een bepaald probleem, ge-
koppeld aan een opdracht en aan speciaal uitgangsmateriaal, een ont-
wikkeling in de klassegesprekken optreedt. Deze ontwikkeling leidt
tot inzichten in formele structuren. Een dergelijke ontwikkeling kan,
zoals we zullen zien, in een aantal fasen worden verdeeld.

We hebben zo'n ontwikkeling aangetroffen bij het onderwerp bladeren
en een bij het onderwerp ledematen.

Voor dergelijke verschijnselen in het algemeen zullen we in het ver-
volg de benaming cybernoëgenese hanteren. Een scherpere definiëring
van dit begrip volgt aan het einde van dit hoofdstuk. Een ontwikkeling
vanuit een wel bepaald uitgangsmateriaal tot een scherp omlijnde for-
mele structuur, gekoppeld aan probleemstelling en discussie als weer-
gegeven in de bijgevoegde protocollen, noemen we in het vervolg cyber-
n o ge en. Ook van deze term geven we aan het eind van het hoofdstuk
een scherpere omschrijving.

De ontwikkeling van de gesprekken bij het onderwerp bladeren,
leidend tot inzichten in de bladordening, omvat dus één cybernogeen.
Die van het onderwerp ledematen een ander. De eerste taak van dit
hoofdstuk zal zijn de structuur van de cybernogenen duidelijk te maken.

2. De aanvangsfase van een cybernogeen.

In het begin van het beschreven onderwijsprocédé zien we, dat de
docent zich op grond van de wetenschappelijke structuur van het be-
treffende vak een plan vormt voor zijn didactiek.

Op basis daarvan bouwt hij dan weer zijn leermiddelen — zijn uit-
gangsmateriaal in het algemeen — op.

Bij dit uitgangsmateriaal dient ook de mededeling van aanvullende feiten
gedurende het onderwijsprocédé, te worden gerekend.
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Een planloze les zal toch wel zelden worden gegeven. Uiteraard zullen
ook andere factoren dan de vakstructuur een rol spelen bij de voor-
bereiding van een les: de voorkeur van de docent voor bepaalde onder-
werpen, de beperkingen en de mogelijkheden van de beschikbare leer-
middelen, zijn voorliefde voor een bepaalde vorm van onderwijs, het
schooltype (HBS, Gymn. e.d.). In ons geval is echter de vakstructuur
van overwegend belang. Deze toch bepaalde de opdracht van het sor-
teren en ordenen en leidde tot het Linnaeusje spelen. Het doel van die
opdracht is om de leerling, via de ontstane problemen, een inzicht te
geven in een stuk vakstructuur.

De docent wil deze structuur de leerling niet geven als feitelijke in-
formatie, maar wil hem dit stuk vakstructuur min of meer zelf laten
ontdekken. Dit ontdekken is niet mogelijk in de volledige betekenis
van het woord. Daarvoor is de tijd te beperkt, de ervaring van de leerling
onvoldoende.

Trouwens: de vakstructuur is ontstaan na een lange ontwikkeling. De ont-
dekkingen in de historie die deze ontwikkeling mogelijk maakten, liggen buiten
de mogelijkheden van ons onderwijs, omdat we te maken hebben met reeds
gevormde structuren passend in onze cultuur.

De docent construeert zijn uitgangs-materiaal dan ook zodanig, dat
het juist die problemen kan opleveren, die relevant zijn voor het ver-
krijgen van inzicht in de gewenste structuur. Het uitgangsmateriaal be-
staat uit concrete objecten, waarop de vakstructuur betrekking heeft,
maar het is niet in directe zin gegrond op de vakstructuur. (Zoals bijv.
modellen).

De handelingen van de docent zijn dan ook te beschouwen als een
selecteren, waarbij de selectie bepaald wordt door zijn kennis van de
vakstructuur.

Het verzamelen der bladeren levert geen speciale moeilijkheden. Pas de
sorteerhandelingen leveren de problemen. De docent acht echter de bladeren-
verzameling geschikt voor zijn doel, omdat hij op grond van zijn kennis van de
\akstructuur en van logische overwegingen kon beredeneren dat de fundamen-
tele ordeningsproblemen er uit moeten komen. (Er moet bijv. genoeg variatie
in de bladeren zijn, maar ook voldoende overeenkomst. Verder brengt de aard
van gedroogde bladeren mee, dat systematisch belangrijke kenmerken in de
klassegesprekken een rol zullen gaan spelen. Vervolgens spelen ervaring en in-
tuïtie een grote rol. Een docent weet wel ongeveer de resultaten die bijv. een
verzamelopdracht zal opleveren).
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Op grond van de materiaalopbouvv en op grond van de daarbij be-
horende probleemstelling koestert de docent dus een bepaalde ver-
wachting t.a.v. het verloop van de lessen in zijn klassen. Het is vooral
dit aspect, dat de vormgeving van de les in het begin bepaalt. Inderdaad
wordt de aanvangsfase gekenmerkt door de inactiviteit van de leerling,
deze is nog niet direct bij het cybernogeen betrokken. In dat opzicht is
de aanvangsfase dus nog niet gestructureerd.

Samenvattend kunnen we de aanvangsfase van het cybernogeen als
volgt kenschetsen:

De docent wil enkele begrippen van de vakstructuur door
de leerlingen laten ontdekken. Het materiaal wordt daartoe
samengesteld. De leerling is nog niet bij het cybernogeen
betrokken. De aanvangsfase is nog niet gestructureerd in de
zin van de verdere ontwikkeling van het cybernogeen, maar
wel in de zin van de vakstructuur.

3. De doelstelling in het cybernogeen '.

Nu moet de leerling direct in het cybernogeen betrokken worden. Dat
wil zeggen: de leerling moet zodanig worden geactiveerd, dat hij het zal
gaan behandelen met de juiste intentie. Hij moet komen in de richting
van problemen die leiden tot de „geplande" elementen uit de vakstruc-
tuur. De docent moet zich daartoe tot de klas richten en op de een of
andere wijze het doel kenbaar maken.

„op de een of andere wijze". Het behoeft n.1. niet in de vorm plaats te vinden
die in de protocollen is weergegeven. Een speciale vormgeving van het uitgangs-
materiaal, kan wellicht reeds vanzelf tot bepaalde problemen leiden. Dan is
een speciale doelstellende formulering niet noodzakelijk. Impliciet is deze dan
echter in het materiaal aanwezig en kan door de vakman expliciet worden ge-
maakt. Dit wijzigt voorlopig de theorie van de cybernoëgenese dan ook niet.

Zodra de docent de doelstelling formuleert wordt er aan het materiaal
— gezien door de bril van de leerling — als het ware iets gewijzigd. Er
wordt een speciale manier van zien aan toegevoegd.

Misschien heeft de leerling het materiaal al eens bekeken, er wellicht

i Het woord doelstelling heeft in de volgende beschouwing het karakter van een
term. Een nauwkeuriger definitie is te vinden op blz. 59. Deze doelstelling is duidelijk
gebonden aan activiteiten die van de docent uitgaan.
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bepaalde ideeën bij gehad. (Sommige ideeën misschien passend bij het
gewenste cybernogeen, maar dat is incidenteel).

De leerling kan de bladeren als een moeilijk object om te drogen zien, of juist
als een geschikt object daarvoor. Hij kan zich afvragen waarom sommige bla-
deren bij het drogen verkleuren en andere niet. Zijn voorkeur of afkeer van het
vak kan reeds nu enigszins bepaald worden. (Het skelet van de mens bijv. werkt
in dit verband mogelijk bepaalde emotionele reacties op).

Door de doelstelling gaat de leerling selectiever kijken, allerlei elemen-
ten vallen uit het materiaal als onbelangrijk voor hem weg. Dit gebeurt
vaak onbewust; dat het gebeurt blijkt duidelijk uit die protocolfragmen-
ten die voeren naar het selecteren van kenmerken en het maken van
afspraken over de kenmerken. Daarbij wordt geabstraheerd.

Door het stellen van het doel krijgt het materiaal ook zijn concrete
definitieve vorm. Dat wil zeggen, dat de leerling niet alleen op het aange-
boden materiaal selectief en abstraherend zal reageren, maar tevens,
dat hij materiaal dat niet per sé als leermiddel werd verstrekt zal kunnen
integreren in het geheel van zijn activiteiten.

Zo kunnen kamerplanten thuis bijv. plotseling in de klassediscussie een rol
krijgen.

Incidenteel aanwezig materiaal wordt dus na de doelstelling tot leer-
middel verheven. Tot leermiddel worden op deze wijze eveneens infor-
matie van de docent, discussie en handelingen van alle leden van de
klassegroep. ervaringen uit het verleden, en recent geuite eigen ideeën
naar aanleiding van de lopende discussie. De doelstelling geeft dus
richting aan het handelen van de leerling.

Voor dit aspect wordt in de didactiek wel eens de term focalisaiie gebruikt.
(MURSELL, 25 blz. 118.)

In de doelstelling ontmoeten elkaar: de structuur van het vak, en de
meer of minder moeilijke opgave voor de docent om deze structuur in
de taal van de leerling te formuleren.

Kenmerkend voor de vakstructuur is, dat belangrijke elementen daaruit
eigenlijk alleen met de vaktaal omschreven kunnen worden. De leerling
kent die vaktaal niet; was dit wel het geval, dan was trouwens in de
meeste gevallen de probleemstelling niet noodzakelijk. Beheersing van
de vaktaal betekent in de meeste gevallen inzicht in de vakstructuur.
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De docent moet daarom, al zoekende, in constante interactie met de
klas, de doelstelling koppelen aan de ongeschoolde leerling-taal. Analo-
gieën, inleidende verhalen en eruit voortvloeiende opdrachten, worden
door de docent zo geformuleerd, dat in de concreetheid van het hande-
len de structurerende problemen opduiken. De doelstelling wekt het
probleem, maar pas probleem en (zijn) oplossing verschaffen toegang
tot de vakstructuur.

De protocollen geven daarover duidelijke aanwijzingen. Binnen het
kader van de vakstructuur spelen we geen Linnaeusje meer, maar be-
oefenen we al een stuk systematiek. Deze vorm van ordenen maakt dan
deel uit van de complete systematiek en van een (nog) groter geheel,
waarin evolutie, genetica en andere probleemvelden uit de wetenschap
een rol spelen. Op ons niveau kan dat allemaal geen uitgangspunt vormen.

Vanuit de wetenschappelijke vakstructuur gezien, zijn de analogieën
met postzegelverzamelingen, administratieve ordeningen en knopen-
sorteren zeer onvolledig. In één van de klassegesprekken zegt pi. -
na de opdracht om de bladeren te gaan sorteren — dat hij het niet beter
kan uitleggen, maar dat de leerlingen wel zullen merken hoe het zal gaan.
PI. vertrouwt er dus op, dat — gezien de aard van het materiaal — de
leerling op de essentiële problematiek zal stuiten en dan de daarbij be-
horende begrippen zal kunnen ontwikkelen.

Bij het onderwerp ledematen kan pi. wel vertellen, dat de ledematen
één groep vormen, maar daarmee weet de leerling nog niet veel. Hij
weet niet hoe zijn blik gericht moet zijn om deze groep te kunnen zien.
De opdracht van het inkleuren is hier weliswaar uitgestreken over een
langere periode, maar heeft binnen het kader van de cybernoëgenese
dezelfde functie als het Linnaeusje spelen: problemen oproepen en
oplospogingen instilleren. Zodra de inkleuring gelukt bij nieuwe skelet-
ten, komt reeds impliciet het ordenende principe naar voren. „We
kunnen dit dus doen."

Later wanneer dit patroon zich enigermate heeft vastgezet in de han-
delingen van de leerlingen, kan het gehanteerd worden om zelfs „moei-
lijke" ledematen van een juiste inkleuring te voorzien, maar ook dan
behoeft het patroon nog niet expliciet te zijn.

Samenvattend kunnen we de functie van de doelstelling als volgt
karakteriseren:
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De doelstelling richt de intentie van de leerling.
De formulering van de doelstelling beoogt een vakstructureel
element in vaktaalloze taal om te zetten.
De doelstelling drijft de leerling tot handelen en betrekt hem
daarmee op directe wijze in het cybernogeen.
De doelstelling predisponeert de situatie voor het ontstaan
van essentiële problemen.

4. De contextontwikkeling.

Na de doelstelling komt er in de ontwikkeling van het cybernogeen
een periode waarin de leerling vooral handelt. Dit handelen heeft vele
aspecten. Om het gestelde doel te bereiken wordt er gesorteerd, verge-
leken, er worden groepen geteld en er wordt gekleurd. Het komt nooit
automatisch tot het gewenste resultaat, maar er ontstaan tegenstrijdig-
heden. De bladgroepen lopen sterk uiteen in samenstelling en bladaantal,
de ,,moeilijke" ledematen zijn juist daarom moeilijk omdat de inkleuring
niet „zomaar" - - d.w.z. afgaand op oppervlakkige, eerste indrukken —
kan gebeuren, (wanneer de morfologie sterk afwijkt van de mensenarm
bijv.).

Wetenschapstheoretisch en didactisch is die ledemaat-inkleuring interessant-
Het bouwplan kan pas ontstaan uit een vergelijking van meerdere ledematen.
Ergens moet echter een begin gemaakt worden. „Natuurlijk" ligt dit begin bij
de mensenarm. Deze levert als het ware het premature patroon op voor een
bouwplan, waarin nog allerlei irrelevante vormdétails zijn opgenomen. In de
handelingen echter wordt dit bouwplan steeds meer op de achtergrond gedron-
gen, tot de uiteindelijke vervanging door het eigenlijke — wetenschappelijke —
bouwplan.

De werkwijzen der leerlingen demonstreren dus duidelijk de gang van het
incidenteel concrete naar het algemene boven-concrete.

Reeds op dit moment kan dit leiden tot de opmerking, dat een opdracht als:
„Bestudeer eens een ledemaat" betrekkelijk zinloos is. Er kan pas van werke-
lijk bestuderen sprake zijn. wanneer een vergelijking, en dus een bepaalde ma-
teriaalopbouw, mogelijk is, die tot een \akstructuur kan leiden.

Een enkel duin, een enkel skelet, een enkel voorbeeld van adaptatie kan op
zich zelf nooit een goed uitgangspunt leveren voor een beginnend stuk didactiek.
Een patroon kan daaruit nooit ontstaan. De docent wordt dan gedwongen om
het incidentele tot algemeenheid te verheffen met behulp van uitvoerige toe-
lichting van informatief en abstract karakter.

De geconstateerde tegenstrijdigheden noden tot oplossing. Dit voert
tot een eerste vorming van vaktaal. Tot op dat moment spreken de

39



leerlingen in hun dagelijkse taal, of ze spreken niet, maar handelen.
Handelen in de primaire betekenis van dat woord, dus met hun armen
bewegen, dingen laten zien en naast elkaar leggen. (Vergelijk hiervoor
het protocolfragment van klas 2D, over de bladsortering. II; hoofdstuk 1,
§ 9, blz. 46 e.v.).

Dit taalgebruik heeft een ongeremd karakter; de leerling weet eerst
niet dat zijn taal inadequaat is en vervangen moet worden door woorden
met scherper bepaalde inhoud. Na verloop van tijd tekent zich echter
een beter bij de problemen passend taalgebruik af, parallel met een
steeds adequater wordende denktechniek.

Begrippen met een eerst vage, later scherpere inhoud, worden ingevoerd.
Omschrijvingen, die een terminologisch karakter dragen, komen voor,

zoals: we moeten afspreken, we moeten stemmen, je moet grof tekenen,
je moet globaal kijken. Daarnaast komen ook namen of aanduidingen
met veel scherper bepaalde inhoud tot stand, in een aantal gevallen leidt
dat tot het vormen van lange kenmerkreeksen. De wijze waarop deze
kenmerken dan weer gegroepeerd worden naar belangrijkheid of naar
gelijksoortigheid laat zien dat ook het denken over de handelingen steeds
adequater wordt.

Kortom, de binding en de verdere discussie aan het gestelde doel en
de erbij behorende problemen zet nu in, een bepaald patroon vormt zich.

Deze ontwikkeling van het cybernogeen kunnen we ook nog karakteri-
seren op een andere manier, die van belang zal blijken bij vergelijking
met andere onderzoekingen op didactisch terrein.

In het begin van de contextontwikkeling handelt de leerling impliciet.
Dat wil zeggen, dat hij wel doet, maar niet duidelijk zegt of kan zeggen,
waarom hij het doet. Tijdens de ontwikkeling echter wordt het hem
steeds duidelijker waarom hij zijn handelingen doet, wat er de betekenis
van is. Daardoor kan hij zijn handelingen scherper richten en tevens
verklaren. Hij kan ze expliciet maken.

Die explicitering begint reeds, zodra de leerlingen gaan analyseren hoe anderen
tot bepaalde resultaten komen. „Hij kijkt teveel naar de mens, daarom kleurt
hij die beentjes geel-blauw" (Over de spaakbeen en ellepijp gelijkende voet-
wortelbeenderen van de kikker)' „Hij kijkt teveel naar détails, daarom krijgt hij
teveel groepen".

Deze explicitering leidt de directe weg naar de oplossing in, maar is soms nog
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sterk gebonden aan irrelevante aspecten. Bij de ledematen bijvoorbeeld aan een
functionele argumentering. „Hij heeft twee dijbenen" ( - bij de kikker —) is
een povere verklaring, gezien vanuit de vakstructuur. De invloed van de vorm
van de mensenarm blijft zichtbaar tot in het laatste deel van de contextontwik-
keling, waarin het eerste ontwerpen van het bouwplan valt.

De explicitering valt niet op één bepaald moment in de ontwikkeling
van het cybernogeen, maar het is bij het oplossen van elk probleem een
steeds terugkerende tendens.

We kunnen de vraag opwerpen of explicitering altijd een noodzakelijke voor-
waarde vormt bij probleemoplossing in het cybernogeen. Wellicht is het theo-
retisch mogelijk tot bepaalde oplossingen te geraken zonder er een duidelijke
taal bij te hanteren. Dan kan de explicitering zelfs geheel achteraan komen.
(Vergelijk voor de begrippen context en expliciteren de publicaties van VAN
HIELE en VAN HIELE-GELDOF).

De geschetste ontwikkeling leidt in de practijk tot een selectie. Terwijl
de gewenste structuur nog afwezig is, ontstaat door het hanteren van
het materiaal toch reeds een context waarbinnen de gewenste begrippen
kunnen worden ontwikkeld en gebruikt. Uitsluitend die aspecten die
belangrijk (zouden kunnen) zijn voor het geformuleerde doel worden in
de beschouwingswijze en de discussie opgenomen. Dit proces van context-
ontwikkeling en selectie zal tot rust komen wanneer de primaire be-
grippen gevormd zijn.

5. Het begrip context.

Deze term kan nog wel eens verwarring stichten. De uitgangsbetekenis
is een duidelijk relatie/eggende. Met de context van een woord bedoelt
men wel het geheel van omgevende tekstelementen. De context is dan
medebepalend voor de inhoud van dat woord. In die zin, maar dan be-
trekking hebbend op alle elementen die in de communicatie een rol
spelen, zullen we hier context gebruiken. Doordat de leerlingen spreken
en handelen ontstaat er een geheel van ervaringen dat gemeenschappelijk
eigendom is van de leerlinggroep. Dit zijn niet de concrete uitgangsmate-
rialen, maar dat wat de leerlingen er in onderlinge communicatie van
gemaakt hebben. Dat geheel behoeft voor de leerlingen nog geen dui-
delijke structuur te bezitten. Die moet er nog in komen. Er leven echter
in hen al bepaalde meningen en begrippen die binnen dit ervaringsveld
zijn ontstaan. Binnen dit communicatieve veld zal zich de eerste concept-
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vorming aftekenen. Voor die concepten vormt het communicatieve veld
de context.

Slechts in die bepaalde context kan het concept zijn uiteindelijke be-
tekenis voor hen verkrijgen.

Bij de verdere ontwikkeling van het cybernogeen, wanneer bepaalde (vak)-
structuren geestelijk eigendom van de leerling zijn geworden, gaan deze struc-
turen op hun beurt deel uitmaken van de context. Dan wordt dus de vakstruc-
tuur context voor de dan te vormen begrippen.

In lossere betekenis hanteren we het woord context ook wel, gekoppeld aan
bepaalde aanduidende woorden. Zo kan biologische context betekenen de totale
speciale benadering die van een bepaald object een biologisch maakt. Dan wordt
het woord dus min of meer gehanteerd in de betekenis van frarne-of-reference.

In het cybernogeen wordt de context nog niet door een wetenschap-
pelijke structuur bepaald, maar door een doelstelling. De doelstelling
leidt uiteindelijk alle handelen en spreken van de leerlingen. De structuur
waartoe het zo ontstane gesprek moet leiden is de leerlingen niet bekend.
We zouden kunnen spreken van doelbepaalde context.

We kunnen nu de contextontwikkeling als volgt samenvatten:
In deze fase treden de leerlingen vooral handelend op.
De ontwikkeling wordt gekenmerkt door een overgang van
impliciet naar expliciet taalgebruik.
De communicatie tussen de leerlingen leidt tijdens deze
fase tot selectie van relevant geachte aspecten.

6. De conceptfase.

In het cybernogeen wordt een duidelijk gemarkeerd moment bereikt
aan het — voorlopige — einde van de contextontwikkeling. De leerling
heeft dan in zijn taal enkele belangrijke begrippen opgenomen uit de
vakstructuur. Met de vorming van deze concepten is het uitgangsmateriaal
herleid tot een structuur. Via de voorafgaande contextontwikkeling is
het uitgangsmateriaal communicabel geworden en daarbij gewijzigd in
voor het doel geschikte kenmerkbundels. Tegelijkertijd is een voor ra-
tionaliseren noodzakelijke verarming van het materiaal opgetreden.
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Deze fase vormt in het cybernogeen een soort rustpunt. De ene leer-
ling heeft wat langer nodig om er te komen, dan de ander, maar eenmaal
in de fase aangekomen is er een tijdlang geen problematiek meer. De
concepten leiden tijdelijk tot een oplossing.

Het heeft er alle schijn van, dat het bereiken van deze fase min of
meer schoksgewijze gaat.

Dit is in de protocollen moeilijk af te lezen. Nader onderzoek zal hierover
gegevens moeten verschaffen. In de lessen vormt dit echter niet alleen organi-
satorisch een rustpunt, maar ook emotioneel en denktechnisch is de klas veel
minder gespannen. In andere — eerdere — lessen vallen de leerlingen direct
in de discussie, willen ze dóór, dit is nu niet het geval. De druk van de vorige
les is verdwenen.

Dit wil zeggen, dat de meeste leerlingen binnen kort tijdsbestek de
concepten kunnen hanteren of althans begrijpen. De uiteindelijke blad-
ordening en bouwplan kunnen na daartoe gestelde vragen binnen één
lesuur tot stand komen.

De definitieve oplossingen van de docent worden dan ook zonder
commentaar geaccepteerd als volkomen passend.

Binnen het veld dat bepaald is door onze eerste doelstelling en het
materiaal kan verdere ontwikkeling niet plaats vinden. Daarvoor zijn
bladordening en bouwplan te beperkte delen van de vakstructuur.

Tijdens de experimentele lessen leerde ik de leerlingen wat abstraheren is,
maar de term gaf ik ze niet. Tegenwoordig geef ik ze ook de term. Uiteraard
krijgt dan „abstraheren" de betekenis die aan de biologieles is ontleend. Kennis
van deze term brengt de leerling echter veel gemak: het begrip bloemdiagram,
of de relatie van een topografische kaart tot de werkelijkheid zijn nu gemakke-
lijker te omschrijven.

Samenvattend:

In de conceptfase worden de eerste elementen van de
vakstructuur gevormd.

In de conceptfase vindt de overgang van de uitgangs-
realiteit naar het formele communicatiemedium zijn vol-
tooiing.

In de conceptfase zijn de reële objecten herleid tot bun-
dels kenmerken.
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Blad en ledemaat werden nu — in de communicatie — systematische enti-
teiten. Was er een ander doel gesteld, het uitgangsmateriaal daarmee overeen-
komstig opgebouwd, dan hadden we andere entiteiten gekregen. Bij een fysiolo-
gische benadering had het blad b.v. veeleer een ademende of fotosynthetiserende
entiteit opgeleverd. De kenmerkenbundel was dan geheel anders opgebouwd.

7. Materiaal- en conceptuitbreiding.

De in deze publicatie opgenomen protocollen eindigen op dit punt
van de conceptfase. Onderlinge vergelijking echter en de beschrijving
van het onderwerp bloemen leidt nog tot aanvullingen van min of meer
extrapolerend karakter. Dit is begrijpelijk: de tot nu toe opgebouwde
elementen van de theorie leveren samen een bepaald patroon op. dat
om voortzetting vraagt.

De drie gegeven onderwerpen beïnvloeden elkaar wederzijds. Vooral
bij het onderwerp bloemen wordt gebruik gemaakt van de eerder opge-
dane begrippen.

Gewoonlijk werd in de klas door pi. gevraagd of de gevonden wijze
van ordenen ook voor andere gebieden op zou kunnen gaan. Of er dus
andere planten en dieren zijn waarmee we dit ordenen kunnen bedrijven.
Een dergelijke vraagstelling leidt tot vruchtbare resultaten en voert naar
een karakteristiek aspect van de cybernoëgenese.

De gestelde vraag leidt bij de leerlingen namelijk een nieuw soort
handelen in: een handelen dat niet meer direct gericht is op het vinden
van nieuwe concepten, maar meer gericht op het bestuderen van nieuw
materiaal waarop de reeds gevonden concepten kunnen worden toegepast.

Bij deze wijze van werken worden de gevonden concepten (nog) niet
problematisch, ze veranderen in hun abstracte betekenis niet. maar
krijgen een wijdere omvang, worden ook beter doorzien.

Het is heel goed mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat het gevonden
concept ontoereikend is; maar voorlopig is alleen de toepassing van belang.

De omvang van de concepten wordt dus als het ware uitgebreid.
Bij deze uitbreiding ontstaat een serie nieuwe termen en ook andere
vormen van het ontstaan van een bouwplan.

In de aanvang is het begrip bouwplan bij de leerling gebonden aan de
ledemaat en wordt vooral geïnterpreteerd als een tekening, een figuur.
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Bij de bestudering van de bloemordening komt dit begrip bouwplan op-
nieuw te voorschijn, maar nu in de vorm van een diagram plus bloem-
formule. De leerlingen vatten deze bloemformule dan op als een onder-
deel van een bouwplan, in geschreven — niet diagrammatische — vorm.

Op gelijke wijze komen zij bij de bespreking van de zoogdieren ertoe
om de erbij gegeven beschrijvingen op te vatten als bouwplannen in
bijna geheel geschreven, niet diagrammatische, vorm.

Didactisch-technisch gezien is, binnen het kader van een op te bouwen cyber-
nogeen, de bloemformule een prachtig hulpmiddel. Wat ook de biologische
waarde hiervan mag zijn, de leerling kan er snel aan ervaren dat een bouwplan
ook in woorden kan worden opgebouwd.

Parallel met de fase der conceptuitbreiding verloopt ook een uit-
breiding van het materiaal. Deze uitbreidingen zijn gekoppeld.

De vakstructuur en docent spelen hierbij een grote rol. Het zou b.v.
niet moeilijk zijn om de toepassing van concepten op nieuw materiaal
onmogelijk te maken. De docent weet, vanuit zijn vakkennis, dat een
willekeurige aanbieding van bloemen verkeerde resultaten zou kunnen
geven.

Gekweekte planten met allerlei reducties of afwijkende ontwikkelingen
of de aanbieding van zeer ingewikkelde bloemen zouden het de leerling
onmogelijk maken om tot een redelijke kenmerkabstractie te komen -
binnen de tijd ons op school, of zelfs in een mensenleeftijd gegeven.
Dan zou de leerling de totale ontwikkeling van de Systematiek van de
Botanie moeten doormaken. De docent moet dit materiaal dus ordenen.

Zodra er conceptvorming heeft plaats gehad, kan er dus een snelle
uitbreiding van de kennis op volgen, mits deze uitbreiding maar georga-
niseerd blijft rond de oorspronkelijke concepten. Door die concepten
krijgt nu ook nieuw materiaal structuur. Bij de vorming van de eerste
concepten moest een uitvoerige ontwikkeling worden doorgemaakt. Nu
deze heeft plaats gevonden, wordt de sprong van nieuw materiaal naar
nieuwe terminologie sneller gemaakt.

Dit blijkt bij de behandeling van diagrammen. Reeds de aanwijzing dat elke
bloemgroep zoiets als een bouwplan bezit, net als bij de ledematen, vergemakke-
lijkt het zien en vinden. De meeste leerlingen zijn in staat, na demontage van de
tulp, zelf een soort van diagram te ontwerpen. Uitbreiding tot andere planten
geeft geen moeite. Bij de Kruisbloemen — waar het buitenste stel meeldraden
twee in plaats van vier telt — concluderen alle leerlingen dat er „twee ont-
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breken". Dat ze er niet zijn wekt geen verwondering meer nu ze analoge gevallen
bij de ledematen kennen.

Naarmate de uitbreiding van materiaal en van concepten voortschrijdt,
neemt de sprong van uitgangsmateriaal naar conceptfase steeds minder
tijd, nadert bijna tot nul '.

Gaat het toch wel eens langzaam, dan is dit niet te wijten aan falen
van het inzicht, maar aan bijkomende factoren. (B.v. een kleine bloem;
de meeldraden zijn onduidelijk gevormd of een interfererend aspect doet
zijn intrede, zoals tweehuizigheid).

De kenmerken van het diagram komen dan niet naar voren door voor
de ontwikkeling van het diagram bijkomstige omstandigheden.

In deze gevallen worat vaak bevestigd, dat leerlingen de beschikking hebben
over de structuur van het diagram. Vinden ze deze niet in de bloem terug, dan
treedt vertraging op, de leerling zoekt dan naar iets, waarvan hij weet dat het
er zijn moei.

De behandeling van de paardebloem levert daarvan een mooi voorbeeld.
Ongeveer de helft van de leerlingen blijkt zonder hulp de samengestelde bouw
van de plant te kunnen afleiden. Een aantal is dan ook in staat om het diagram
te ontwerpen — zonder kelk.

Daaraan gingen dan in de lessen vooraf: tulp-hyacinth-blauwe druifje-
chinees klokje-sering-boterbloem-anemoon.

Het is ook duidelijk uit dit voorbeeld, dat het voor de biologieles zo belang-
rijke waarnemen, tenminste twee aspecten heeft. Het zien n.l. van reeds ver-
worven structuren, en het bekijken van materialen waarin nog geen structuur te
verwachten valt.

Voor een toegepaste didactiek is dit aspect van de cybernoëgenese
van belang. Doordat de leerling op snelle wijze kan inzien hoe een
diagram ontstaat, en kan aannemen dat gelijke structuren nu overal door
de biologen zijn gevonden, is het hem mogelijk om snelle vorderingen te
maken.

De mate van uitbreiding van de concepten-omvang hangt grotendeels
af van de verdere plannen die de docent met zijn onderwijs heeft. Daarbij
speelt natuurlijk de verdere analyse van het vak weer een rol.

8. Overkoepelende structuren.

De vakstructuur vertoont dikwijls een hiërarchische begrippen-
opbouw. Dergelijke begrippen kunnen weliswaar van gelijke aard zijn,

1 Hier is behoefte aan verdere analyse. Kan het zijn, dat deze uitbreidingen van
aanvangs- en conceptfase cybernogenen herbergen die nauwelijks tijd vergen, daar-
door dus moeilijk herkenbaar zijn?
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maar sommige zijn de basis voor het ontstaan van anderen. In de planten-
systematiek vinden we dat bij de pyramidale opbouw van de diagrammen-
ordening. De „hogere" en „lagere" diagrammen verschillen principieel
niet van elkaar. De leerling ziet daarin dan ook niets anders dan grove
en minder grove bouwplannen.

De beschouwingswijze die tot deze ordening leidt behoort echter tot
een nieuw complex van begrippen. Daarvoor zijn bij de leerling nieuwe
inzichten noodzakelijk, die buiten de conceptfase vallen van het cyber-
nogeen, dat leidt tot inzicht in de bouwplanstructuur.

Begeeft de docent zich niet in de relaties die tussen de verschillende
elementen van de hiërarchische ordening bestaan, dan is er voor de leer-
ling nauwelijks enig verschil tussen de termen soort, geslacht en familie.

Dit is voor de didactische practijk van belang. Geeft een didactiek deze
begrippen slechts als een samenvattende informatie, dan is het onmogelijk, dat
de leerling enig inzicht in deze materie kan verkrijgen. Allerlei termen, zoals
verwant, hoger en lager, wekken dan verkeerde voorstellingen, die veel te veel
gebonden zijn aan de dagelijkse omgangstaal.

Samenvattend:

In de fase der concept-uitbreiding kan het voorkomen,
dat allerlei concepten worden geïntroduceerd, die in de vak-
structuur in overkoepelende of hiërarchische zin zijn geor-
dend.

Deze ordening kan de leerling impliciet bekend zijn, bijv.
door handelingen van de docent.

Het inzicht in de relaties die uit de hiërarchische structuur
voortvloeien behoort niet bij de fase der conceptuitbreiding.

9. Hoe gaat de \erdere ontwikkeling?

Dit stuk van de ontwikkeling is nu dus doorlopen. Er zal echter zonder
twijfel een nieuwe ontwikkeling volgen. De conceptfase is slechts een
onderdeel van de te verwezenlijken vakstructuur. Gelijkwaardige delen
zullen moeten worden opgebouwd. Hetzij via de hierboven genoemde
fase van de concept-uitbreiding, hetzij via de ontwikkeling van nieuwe
van de grond af opgebouwde cybernogenen.

Bij dit alles is er slechts sprake van „horizontale" uitbreiding. Na
verloop van tijd komt er echter een wijziging in de aard van de concepten
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waarover gedacht kan worden. In plaats van voor de primaire, naam-
gevende abstracties, wordt er nu aandacht gevraagd voor de relaties
tussen diverse concepten. Onze protocollen geven daarover geen aan-
wijzingen, ze stoppen bij de conceptfase en een geringe uitbreiding
daarvan.

In de samenvatting van het onderwerp bloemen wordt een aanwijzing
gegeven over een eventuele verdere ontwikkeling.

Dit is een reden om in het kort daarover een zekere extrapolatie te
wagen, vooral omdat daardoor misschien een \eld van uitgangspunten
kan ontstaan voor verder onderzoek.

10. Na de conceptfase: hernieuwde probleemstelling.

Wanneer de leerling voor het eerst kennis maakt met de begrippen
soort, geslacht en familie en aansluitende systematische categorieën, dan
merkt hij de wezenlijke verschillen tussen deze niet op. De Flora, het
spraakgebruik, en de ervaring uit de conceptfase hebben de meeste
leerlingen ermee vertrouwd gemaakt. In een bepaald opzicht blijven het
echter voor hen identieke begrippen, omdat de leerling de relatie, ver-
scholen in een woord als geslacht niet kent. Pas wanneer begrippen als
verwantschap, hoger, bastaard, en dergelijke systematische relatiebe-
grippen worden geïntroduceerd komen duidelijk anders geaarde denk-
technieken naar voren.

In het kader van de cybernoëgenese kan een dergelijke introductie
echter alleen plaats vinden in een klassediscussie met een hierop gerichte
probleemstelling.

Het met het uitgangsmateriaal van de aanvangsfase overeenkomende
materiaal is er dan al: dat zijn de abstracte concepten uit de conceptfase.
Daaraan zullen wellicht in de discussie nog nieuwe gegevens worden
toegevoegd van meer of minder abstracte aard.

Het effect van de hernieuwde probleemstelling zal moeten zijn, dat
de leerlingen resultaten uit de conceptfase met andere ogen gaan bezien,
en daardoor weer tot handelen worden gedreven.

Een dergelijke probleemstelling zou bijvoorbeeld kunnen zijn: „Waar-
om en hoe kunnen we zien dat zo geheel verschillende dieren bijeen-
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horen; waarom vinden we ze toch zo verschillend?" Een dergelijke

vraagstelling leidt naar het gebied van de oecologie.

Een andere, eveneens op de protocolonderwerpen aansluitende ont-

wikkeling, zou kunnen worden ingeleid door de vraag: ,,Hoe is het

mogelijk dat in zo geheel verschillende dieren gelijke bouwplannen

voorkomen?" Dit kan leiden tot een bespreking van de evolutie.

Deze voorbeelden maken aannemelijk, dat zich op de hier beschreven

conceptfase een nieuwe ontwikkeling kan aansluiten, in de geest van

cybernoëgenese.

In de schoolpraktijk heb ik inderdaad, na voldoende uitbreiding van de
concepten, aspecten van de evolutie behandeld. In de lagere klassen uiteraard
fragmentarisch, maar ook daar bleek het mogelijk om via enkele systematische
relatiebegrippen, zoals homoloog, analoog, convergent en divergent een stuk
evolutie te vatten in meer abstracte, descriptieve termen. (Vgl.de opvattingen van
REINDERS in zijn Didactica Botanices).

Zo introduceerde ik met de bouwplannen ook oecologische problemen via
walvis en vis, naast vleermuis en vogel. Het begrip aanpassing krijgt in deze sys-
tematische context ook een systematische inhoud. „Aanpassing is de verandering
die je je moet denken om van het bouwplan naar het echte dier te komen.",
„dat is dus ongeveer het tegengestelde van het komen tot een bouwplan".

Hoewel we dit in de eerste klas tot nu toe slechts eenmaal zo deden, ziet
het er naar uit dat de leerlingen dit kunnen verwerken. Op gelijke wijze kregen
begrippen als „homoloog" en „divergent" primair een systematische inhoud.
Convergent is bijv.: „de veranderingen die je je moet denken om tot hetzelfde
functionele resultaat te komen vanuit verschillende bouwplannen." (Vergelijk
figuur 1, blz. 51).

11. Na de conceptfase: hernieuwde contextontwikkeling.

Het ligt voor de hand dat na een probleemstelling als boven aange-

geven ook een aansluitende ontwikkeling van de context kan worden

verwacht. Deze zal van meer abstracte kwaliteit moeten zijn, zal er

uiteindelijk werkelijk inzicht in de relaties tussen primaire concepten

ontstaan. Pas protocollen zullen ons over deze ontwikkeling gedetail-

leerder informatie kunnen verstrekken.

Intussen is bij een voorlopige oriëntatie al een enkele aanwijzing verkregen.
Opvallend is bijvoorbeeld, dat de handeling van de leerling vooral een praat-
handeling wordt, wanneer hij overgaat tot een discussie over de relaties tussen
de gegevens uit de conceptfase. Dit klopt met de aard van het materiaal dat veel
abstracter is. Een behoefte om te controleren aan de hand van voorbeelden is
gebleven, maar de behoefte om concrete zaken te hanteren is verminderd.
Althans zolang we te maken hebben met aspecten die in de conceptfase zijn ont-
staan.
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Als voorbeeld geven we het begrip harmonie. Naast elkaar komen de
reeds eerder behandelde walvis, vis, vogel, vlinder en vleermuis. Er
ontstaat een gesprek over de bouwplannen en het uiterlijk van deze
dieren. De leerlingen concluderen dat je eigenlijk kunt ordenen op de
manier van de bouwplannen en op de manier van „hoe ze eruit zien".
Waarop dan een uitgebreidere inventarisatie volgt.

Het zou te ver voeren om hier dieper op deze, aan de schoolpractijk ontleende,
inventarisatie in te gaan. Boekenstudie, informatie van de zijde van de docent,
plaatjes en schema's spelen een grote rol.

Is eenmaal gevonden dat je de dieren ook kunt ordenen volgens hun
uiterlijke vormen, dan verloopt de volgende contextontwikkeling vlot.
Het verband tussen vorm en milieu wordt gezien. Gelijkvormigheid van
dieren in hetzelfde milieu wordt opgemerkt. Als de docent dan aanvul-
lende informatie verstrekt over bijvoorbeeld gastheer-parasiet relaties,
of embryologische gegevens verschaft, ligt het begrip ,.harmonie" binnen
het bereik van de leerling.

Samenvattend:

Als gevolg van een hernieuwde probleemstelling ten aanzien
van gegevens uit de conceptfase kan een hernieuwde context-
ontwikkeling worden ingeleid.

In deze ontwikkeling fungeren de concepten uit de concept-
fase vooral als uitgangspunten voor het leggen van relaties.

12. De relatiefase.

Het ligt voor de hand een nieuw rustpunt in de beschreven ontwikke-
ling te verwachten, wanneer eenmaal inzicht is verkregen in de relaties
tussen verschillende concepten en concept-complexen. Gezien vanuit de
vakstructuur is de kennis die dan verkregen is van een anders geaarde
formele structuur. Er zijn formeel-logische aspecten in opgenomen. De
echte vakstructuur begint nu gestalte te krijgen.

Als voorbeeld uit de didactische practijk geven we hieronder een
schema waarin bepaalde relaties zijn vastgelegd op het schoolbord.
Bij een gesprek over verband tussen milieu en vorm en over bouwplan
en vorm kwam een moment van expliciteren en vastleggen. Informatie,
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verkregen uit de bestudering van de systematische hiërarchie, gaf in-
zicht in de bouwplan-rangordening.

Het relatieschema zag er als volgt uit:

Fig. 1. VOORBEELD VAN EEN RELATIESCHEMA.
B = Bouwplan. De toelichting bij dit schema is te vinden in de kleine
letters van paragraaf 10. Het schema is gebaseerd op logische relaties

tussen concepten uit de conceptfase.

13. Nog verdere „verticale" ontwikkeling?

Het lijkt waarschijnlijk, dat verder onderzoek over de verschillende
momenten van de beschreven ontwikkeling fijnere détails zullen op-
leveren. Dat we in de relatiefase een rustpunt kunnen verwachten is
duidelijk. We kunnen, analoog met de fase der conceptuitbreiding van de
conceptfase, ook hier een uitbreiding in horizontale zin verwachten.

De begrippen die deel uitmaken van de relatiefase zullen kunnen wor-
den toegepast op nieuw materiaal. Dat zal weer nieuwe termen leveren,
door dit materiaal te bestuderen en op te trekken via de conceptfase tot
de relatiefase.

Een begrip als homoloog heeft, systematisch gezien, alleen zin wanneer het
uitgangsmateriaal eerst zijn bouwplanstructuur heeft gekregen. Informatie over
allerlei uitgangsmateriaal leidt tot snelle bouwplanvorming, waarna weer nieuwe
relaties gelegd kunnen worden. Dit is tot nu toe nog theorie. Nader onderzoek
zal over de uitwerking uitsluitsel moeten geven.

Is de uitbreiding echter van een voldoende omvang, dan kunnen we
ons afvragen, welke ontwikkeling er nog verder te verwachten is ten
aanzien van de nu opgebouwde structuur. Wat zou er na de relatiefase
komen? Wetenschapstheoretisch ligt dan de bestudering van de opge-
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bouwde vakstructuur als mogelijkheid open. Een ontwikkeling die pas
op academisch niveau in aanmerking komt.

Met de relatiefase is een stuk van de formele wetenschap opgebouwd. Vak-
theoretisch volgt dan de beschouwing van het gevormde systeem, b.v. de be-
spreking van de betekenis van de opgebouwd: structuur, de waarheidselemen-
ten, de analyse van de methodiek die bij de opbouw van de wetenschappelijk
biologische structuur is gebruikt, de relatie met andere wetenschappelijke
vak structuren.

Voor middelbare scholieren zal verdere ontwikkeling vooral horizontaal zijn,
d.w.z. integratie van nieuwe feiten in een reeds bestaand denk veld.

Voor de systematiek kan dit inhouden een immense uitbreiding van het
feitenmateriaal, maar op het stuk van logica weinig nieuws. Dat nieuws kan
weer komen, voor de student, bij het beschouwen van het systeem zelf; b.v. na
critisch onderzoek van de fungerende categorieën of na aansnijden \an onder-
werpen uit genetica en oecologie.

14. Naar het model van een cybernogeen.

Laat ons terug gaan naar ons uitgangspunt: de protocollen en hun
analyse. Nu de verschillende momenten uit de ontwikkeling uitvoerig
zijn besproken, staan we vóór de opgave een model van een cybernogeen
te ontwerpen met de er bij behorende definities op basis van het geanaly-
seerde protocolmateriaal. De formele descriptie dus.

We verkrijgen op deze wijze een categorie, die gemakkelijk hanteerbaar
is. In de schematische weergave van het model (zie figuur 2) is tevens
bijgevoegd de volgens de theorie te verwachten verdere ontwikkeling.
Het gedeelte van aanvangsfase tot en met conceptfase vangen we onder
de categorie cybernogeen.

Het model is voorlopig zo eenvoudig mogelijk gehouden. Relaties
met andere cybernogenen en andere leerverschijnselen blijven eerst nog
buiten beschouwing.

Het cybernogeen valt vooral op door de wederzijdse afhankelijkheid
tussen gebeuren in de klas, de vakwetenschappelijke structuur, de docent
en de materiaalkeuze.

Het cybernogeen is geen autonoom verlopend proces. Het is opge-
bouwd uit een keten van ontwikkelingen die ieder op zich zelf misschien
een autonoom karakter kunnen hebben, maar waarvan de koppeling
in ieder geval intentioneel is.

Het cybernogeen verloopt in de tijd, dat wil zeggen dat we verschillende
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momenten in een volgorde kunnen weergeven, die door de tijd(as)
wordt bepaald.

In het volgende schema wordt nu het cybernogeen in zijn eenvoudigste
vorm weergegeven. (Figuur 2).

Fig. 2. SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN
DE THEORIE VAN DE CYBERNOÉGENESE.
Vergelijk voor uitvoerige toelichting hoofdstuk

5, par. 14, en vlgnd.
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In de volgende paragrafen zullen we nog enkele markant geachte
aspecten van het cybernogeen bespreken.

15. De richting van het cybernogeen.

De richting van het cybernogeen wordt door de doelstelling aange-
geven. Deze bepaalt uiteindelijk het juist gebruik van de met behulp
van de vakstructuur opgebouwde uitgangs-materialen.

Terwijl het in wezen niet belangrijk is, wie dit doel stelt of wat de
inhoud ervan is, is na de doelstelling het cybernogeen in essentie vast-
gelegd. Het materiaal - - officieel en incidenteel uitgangsmateriaal -
wordt nu pas significant voor de leerlingen.

De leerling gaat nu namelijk door de bril van de doelstelling kijken.
Dit is, vooral in het begin, een bril die vrij zeker afwijkt van de docenten-
bril.

De docent kijkt door een formele (of desnoods geformaliseerde) bril
van de vakstructuur. Dit geestelijk kijkapparaat is door een serie van
grotendeels beëindigde rationele processen gevormd.

De leerling daarentegen staat bij de doelstelling een voor hem nog niet
scherp formuleerbaar doel voor ogen. De psychische waarnemings-
apparatuur van de leerling is als het ware niet-focaal ingesteld. Wel
zal een bepaalde intentie bij de leerling een rol gaan spelen, maar in het
begin zullen allerlei, voor het doel, onbelangrijke betekeniselementen
blijven interfereren.

Intenties van leerling en docent vallen niet samen in het begin. Bij
het juist verlopen van het cybernogeen zal de intentie van de leerling
gaan convergeren met die van zijn leraar. Hun brillen worden meer
identiek. Deze convergentie blijft onvolledig, zelfs als de leerling vakman
zou worden.

De leerling gaat ongewenste opname van voor het doel onbelangrijke
elementen achterwege laten. Alleen de belangrijke elementen blijven in
zijn beschouwing over, daarmee komt de leerling tot logische abstractie.

16. Er zijn vele cybernogenen mogelijk.

Het is duidelijk, dat zich in afhankelijkheid van uitgangsmateriaal en
probleemstelling, verschillend gerichte cybernogenen kunnen ontwik-
kelen. (Vergelijk het citaat van PRINS in de voetnoot op blz. 69).
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Dit is een van de redenen, waarom het gegeven model te simpel van
opzet is.

Een vak als biologie is eigenlijk een conglomeraat van structuren.
Een splitsing in gescheiden vaklogische eenheden is in abstracto mogelijk,
maar levert in de didactische praktijk moeilijkheden. Alleen experimen-
teel kunnen we een cybernogeen in geïsoleerde vorm enigszins realiseren.

Passen we de cybernoègenese toe, dan krijgen we meestal te maken
met naast en doorelkaar verlopende contextontwikkelingen, behorende
bij verschillende cybernogenen. Verscheidene doelstellingen zullen soms
naast elkaar geformuleerd worden.

Behalve in experimentele situaties, zal het toch niet vaak voorkomen, dat een
biologie-docent systematische behandeling van de planten niet vergezeld doet
gaan van enige anatomische en fysiologische informatie. Dat mag dan terloops
zijn en sporadisch: er worden toch geheel verschillend georiënteerde gedachten-
gangen in beweging gezet. (De belangrijke vraag komt dan op of dit didactisch
wel gewenst is; we zullen in een toegepaste didactiek met deze vraag zeker re-
kening moeten houden).

Het zijn deze dooreenlopende structuren die het zo moeilijk maken
een cybernogeen te observeren en in zijn ontwikkeling te volgen. Dit
geldt waarschijnlijk niet voor alle wetenschappelijke terreinen even sterk
als voor de biologie. De middelbare-school-meetkunde lijkt mij formeel
vrij doorzichtig en rechtlijnig van structuur.

Dit maakt het waarschijnlijk dat een cybernogeen bij het onderwijs in de
vlakke meetkunde gemakkelijk zal zijn waar te nemen — mits uiteraard de
docent de weg van de cybernoègenese wil bewandelen. Het werk van het echt-
paar Van Hiele geeft voor deze opvatting duidelijke aanwijzingen.

Omdat in een biologie-didactiek de cybernogenen zich ongeveer ge-
lijktijdig kunnen afwikkelen, zullen ze daardoor al vaak niet onafhanke-
lijk van elkaar zijn. Maar ook daar. waar gescheiden ontwikkeling ge-
makkelijker zou kunnen plaats vinden — zoals bij plantensystematiek
t.o.v. diersystematiek — zullen we een zekere wederzijdse afhankelijk-
heid vinden.

De docent en de leerlingen kunnen bijvoorbeeld verworvenheden uit
het ene gebied in het andere introduceren. Na het bereiken van de
conceptfase zullen waarschijnlijk de daaropvolgende ontwikkelingen —
aansluitend op meerdere parallelle cybernogenen vóór de conceptfase —
ineenvloeien. (Dier- en plant-systematiek). Slechts zeer onverwante
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structuren zullen het einddoel van lang gescheiden ontwikkelingen kun-
nen zijn. (Bijv. structuren uit de systematiek naast die uit de fysiologie).

Het beeld van het geïsoleerde cybernogeen is dus in de meeste gevallen
een ideaalbeeld.

Dichter bij de werkelijkheid komen we, wanneer we rekening trachten
te houden met de gecompliceerdheid van de gehele ontwikkeling. We
stellen ons het geheel van optredende cybernogenen voor als een veld
van paddestoelen. De hoed van elke paddestoel wordt gevormd door
de conceptfase (het centrale deel ervan) plus fase van de concept-uitbrei-
ding (het buiten de steel uitkomende gedeelte van de hoed). De steel
stelt voor de contextontwikkeling, terwijl de voet de aanvangsfase voor-
stelt. (De doelstelling zit daar dus vlak boven, maar dit is voor ons verdere
betoog nu niet belangrijk). Het uitgangsmateriaal wordt gevormd door
de bodem waarin de voet zich heeft genesteld en vormt met die voet één
geheel.

Bij toepassing van de cybernoëgenese geldt dat de verschillende ele-
menten sterk in afmeting kunnen verschillen. De hoeden kunnen groot
of klein van diameter zijn, ze kunnen elkaar zelfs raken en overlappen.
De stelen kunnen in lengte uiteenlopen. De voet kan dik of dun zijn.
De bodem kan tenslotte niet vlak zijn, maar hobbelig. Een schematische
doorsnede van zo'n situatie vinden we in de volgende liguur. (Fig. 3).

Fig. 3. HET PADDESTOEL-MODEL.

Verklaring, zie tekst blz. 56.
AF = aanvangsfase.
CU = uitbreiding van de conceptfase.
CF = conceptfase.

= uitgangsmateriaal.
(Wegens de overzichtelijkheid zijn slechts op een enkele plaats
in de tekening de letters aangegeven).
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In deze figuur betekent kortsteligheid, dat er korte tijd nodig is voor
de ontwikkeling van het cybernogeen. Een holte in de bodem geeft aan
dat hier een cybernogeen vroeg ten aanzien van de andere is ingezet.
I nel kaar groeien van de hoeden: de conceptfasen van verschillende cyber-
nogenen zijn betrokken bij uitwisseling van concepten. Deze worden
voor verdere ontwikkeling gebruikt.

Het model mist nog een belangrijk aspect: elk cybernogeen kan in
theorie met alle andere cybernogenen in contact komen. Daarmee geven
we tevens de abstractheid van ons model aan: een dergelijke multi-
dimensionale weergave van ons paddestoelenveld kan uitsluitend in de
fantasie plaats vinden.

De evolutie levert ons een voorbeeld van een onderwerp, dat bij toepassing van
de cybernoëgenese pas behandeld kan worden, wanneer structuren uit geheel
verschillende vakterreinen naar behoren zijn aangebracht. We denken bijvoor-
beeld aan structuren uit genetica, systematiek, oecologie en geologie. Dat is
dus wanneer we de leerling door de biologische bril willen laten zien en hem
niet slechts wat informatie willen verstrekken.

17. Het homeostatisch karakter van een cybernogeen.

De verschillende elementen uit het cybernogeen houden met elkaar
een dynamisch evenwicht in stand rondom de norm van de als onderwijs-
doel gestelde vakstructuur.

De vier belangrijkste aspecten van het cybernogeen — het stuk vak-
structuur in kwestie, de doelstelling, de contextontwikkeling en het
uitgangsmateriaal - - nemen in de theorie van de cybernoëgenese een
duidelijke plaats ten opzichte van elkaar in. Hun onderlinge relatie is
daarmede bepaald ook al kunnen ze naar betekenis veranderen. Dat
gebeurt dan echter niet in onderlinge onafhankelijkheid.

Wanneer uit de vakstructuur een bepaald aspect genomen wordt,
moet — wil het cybernogeen op de juiste wijze doorlopen worden —
het aangeboden materiaal daarop worden ingesteld. (Dat dit materiaal
kan zijn dat voor meerdere cybernogenen uitgangsmateriaal kan vormen,
is op zichzelf van geen betekenis).

De keuze van de vakstructuur en de materiaalkeuze variëren met de
wijziging van de doelstelling.

De contextontwikkeling is eveneens duidelijk ingesteld op de andere
elementen. Een niet geheel juist geformuleerde doelstelling bijv. moet in
de contextontwikkeling alsnog even worden ..rechtgezet". Tijdens de
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contextontwikkeling kan blijken, dat het uitgangsmateriaal niet geheel
adequaat is, dan moet dit worden aangevuld, van samenstelling gewijzigd,
dus aangepast worden. In het licht van een zich ontwikkelende context,
of van nieuw geïntegreerd materiaal kan een doelstelling om een her-
formulering vragen.

Door dit karakter van het cybernogeen is het ook mogelijk om de cybernoê-
genese normatief te hanteren: we kunnen er sterk afwijkende didactische vorm-
gevingen van afleiden. Zo kunnen we meer doctrinair ingestelde didactische
procedures zien als cybernogenen waarbij de context ontwikkeling — bijv.
uit practische noodzaak — sterk wordt onderdrukt. De daaruit voortvloeiende
wijziging van de overige elementen wordt dan begrijpelijk.

18. De cybernoëgenese heeft betrekking op bestaande formele structuren.

De aard van de vakstructuren die we — in ons experiment — op de
leerlingen wilden overbrengen is formeel. Zij zijn als zodanig in de historie
en door langdurige wetenschappelijke rationalisatie ontstaan.

We kunnen ons andere onderwijsdoelen voorstellen, maar dat staat
buiten deze discussie.

De ontwikkeling van uitgangsmateriaal naar conceptfase zal in vele
gevallen anders verlopen dan zoals deze concepten in de geschiedenis
der wetenschappen ontwikkeld werden. Dat is een essentieel verschil
tussen „ontdekken" in didactische situaties en ontdekken op de grens
van het menselijke kennen. De didacticus tracht de kortste weg te vinden
die leidt tot de verwerving van belangrijke denkmethoden en andere
gegevens.

Formele structuren vinden we overal waar theorie in de communicatie
zijn neerslag heeft gevonden.

Indien nu juist is, dat we met behulp van de cybernoëgenese leerlingen
kunnen inwijden in formeel denken, dan zou dit moeten gelden voor
alle formele systemen die als zodanig bestaan.

19. De terminologie.

Na het voorafgaande behoeft de terminologie die ontwikkeld werd
weinig toelichting meer '.

1 Op deze plaats kunnen wij nog wijzen op de uitspraak van LANGEVELD:
,, . . . Maar wij dienen te bedenken, dat de taalkundige vorm van een terminologie
van uitermate ondergeschikt belang is, en onder alle omstandigheden zal een ter-
minologie pas haar duidelijkheid verkrijgen in het werk waarin zij gebruikt wordt."
(LANGEVELD 16, Verkenning en Verdieping, blz. 263).
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Enkele woorden werden gekoppeld aan het woord fase, omdat het
cybernogeen toch wel duidelijk in de tijd verloopt. Deze tijd zal afhanke-
lijk zijn van de leerling — „Hij leert het nooit" of ,,Hij heeft alles meteen
door" — of van de ingewikkeldheid van de aangeboden materie.

Het woord context werd eerder toegelicht (blz. 41). De term ontwik-
keling is nogal eens gebruikt, o.a. in de samenvoeging context-ontwik-
keling. Webedoelen dan uitsluitend de descriptieve betekenis: er ont-
wikkelt zich voor het oog van de toeschouwer een cybernogeen.

20. Samenvatting en definitie van de cybernoëgenese.

Cybernoëgenese :
Het geheel van didactische procedures, dat tot doel heeft het ingroeien

van leerling-denken in bestaande formele structuren, uitgaande van daar-
toe geconstrueerd uitgangsmateriaal en gebruikmakend van groeps-
discussie.

Cybernogeen:
De kleinste eenheid van ontwikkeling die zich aftekent in de klasse-

communicatie bij het verwerven van een bepaalde en bestaande formele
structuur naar aanleiding van een gesteld doel ten aanzien van daartoe
samengesteld uitgangsmateriaal; de te verwerven structuur is de groep,
uitgezonderd de leider, onbekend.

In een cybernogeen kunnen we de volgende ontwikkelingsmomenten
onderscheiden:
1. de aanvangsfase 3. de contextontwikkeling
2. de doelstelling 4. de conceptfase.

Deze momenten kwamen in de experimenten naar voren en leken
reproduceerbaar. We proberen in de volgende definities deze ontwikke-
lings-momenten vast te leggen.

Aanvangsfase:
Dat moment van het cybernogeen waarin een uitgangsmateriaal wordt

samengesteld.
Doels te l l ing:

Een formulering, zoveel mogelijk in de taal van de leerling, die hem
voldoende motiveert tot het uitvoeren van opdrachten met behulp van
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daartoe geschikt uitgangsmateriaal, op zodanige wijze dat een, voor
het inzicht in een formele structuur noodzakelijke, problematiek ont-
staat.
Contextontwikkeling:

Een zich, bij geschikt uitgangsmateriaal, ontwikkelend communicatie-
patroon. Uiteindelijk isoleren zich hierbij de concepten van de ge-
wenste formele structuur.
Conceptfase:

Dat moment van een cybernogeen, waarop de leerling de met het
uitgangsmateriaal en probleemstelling corresponderende primaire be-
grippen van de vakstructuur in zijn communicatie heeft opgenomen.

In deze definities neemt het begrip uitgangsmateriaal een belangrijke
plaats in. We definiëren als volgt:

Uitgangsmateriaal:
Onder uitgangsmateriaal verstaan we het materiaal dat. op grond van

zijn kennis van de vakstructuur door de docent zodanig is samengesteld,
dat het de leerling de mogelijkheid biedt er de voor de ontwikkeling
van de bepaalde formele structuur essentiële problematiek uit af te
leiden, zonder echter deze structuur expliciet te bevatten.

In de theoretische beschouwing kwamen na de vier momenten als mogelijke
volgende aan bod: 5: de hernieuwde doelstelling, 6: de (hernieuwde) context-
ontwikkeling, 7: de relatiefase, 8: de (hernieuwde) probleemstelling, 9: (her-
nieuwde) contextontwikkeiing, 10: vak-theoretische fase. Wij nemen deze niet
in onze definities op.

Van belang is nog de mogelijkheid tot uitbreiding van het aantal
concepten, uitgaande van de via het cybernogeen reeds verworven con-
cepten.

In dat verband definiëren we nog de volgende twee begrippen:
Fase van de conceptuitbreiding:

De structurering van nieuw aangeboden materiaal, daartoe geschikt,
met behulp van tijdens de conceptfase in de communicatie opge-
nomen concepten.
Uitbreiding van de aanvangsfase:

De aanbieding van nieuw materiaal, nauw corresponderend met de
fase van de conceptuitbreiding, en opgebouwd volgens de eisen van de
vakstructuur.
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21. Enige critiek en aanleiding tot verder onderzoek.

De beschreven experimenten sloten nog voor een deel aan op traditie
in ons onderwijs, wat op de materiaalkeuze en -samenstelling misschien
een invloed heeft gehad ten nadele van het experiment. Vervolgens was
dit experiment een eerste pogen, wat ook tot zwakheden aanleiding kan
geven.

Wie de protocollen leest zal, naast plaatsen waar de proefleider er
duidelijk in slaagt zijn biologische kennis buiten het gesprek in de klas
te houden er ook vinden waar hij dit misschien aanvechtbaar vindt.
(Het nut van protocollen is daarmee wel aangetoond). Dit is begrijpelijk.
Bij onderwerpen als ledematen en bladeren is eenvoudig niet te voorzien
hoe het gesprek — ten aanzien van de benodigde informatie — zal ver-
lopen.

Voor de theorie is dat niet zo belangrijk meer, deze heeft zich als het
ware gedistancieerd van de feitelijke informatie. Wel echter maakt het
de studie van de protocollen een complexe bezigheid. Het leidt ons tot
een eerste probleem dat tot verder onderzoek kan voeren.

Gesteld dat we een bepaald deel uit de vakstructuur van de biologie
duidelijk willen maken aan de leerlingen via de cybernocgenese: het
wordt dan belangrijk om dat gedeelte grondig te analyseren, zodat u-e
vooruit kunnen bepalen wat de minimum informatie is die ons uitgangs-
materiaal moet bevatten om tot die structuur te kunnen komen.

Diezelfde analyse zal ons ook moeten inlichten over de wijze waarop
we deze informatie in het materiaal kunnen „verstoppen".

Een voorbeeld kan dit wellicht verduidelijken. Bij de bespreking van
de bladeren werd in de experimentele aanpak uitgegaan van een bestaande
traditie: het verzamelen en inplakken van bladeren in een herbarium.
Daaraan zit dan meestal vast de opdracht om de bladeren volgens een
bepaald systeem in te plakken, of de gevonden bladeren te benoemen naar
de bladvorm.

Het experiment wijkt van deze traditie af, door het separaat opplakken
van bladeren, niet samen in een herbarium dus. Daaraan wordt dan
vastgekoppeld de opdracht om te sorteren.

Achteraf kunnen we constateren, dat we met deze opzet veel geluk
hadden. De aspecten vorm, nerf en rand werden door de leerlingen zo
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belangrijk gevonden, dat andere ordeningsaspecten (zoals grootte,
beharing e.d.) gemakkelijk werden losgelaten. Terwijl het duidelijk is,
dat de leerlingen zelf tot explicitering van ordeningsvoonvaarrfe/j komen,
kunnen we tevens aannemen, dat de keuze van de uiteindelijke orde-
ningscategoriëen sterk onderhevig is aan de invloed van de docent.

De vraag rijst nu: Kunnen we reeds van te voren aangeven welke fei-
telijke informatie de docent tijdens de ontwikkeling nog zal moeten
geven om de inzichtsontwikkeling van de leerlingen mogelijk te maken?

Zo zouden we bijvoorbeeld leerlingen twee groepen van bladeren kunnen
aanbieden, afkomstig van twee boomsoorten. In beide groepen zullen veel vorm-
verschillen voorkomen. De vraag kan nu worden gesteld: „Hoe komt het, dat
we toch deze bladeren als twee groepen onderscheiden?" We kunnen zelfs de
bladeren eerst dooreen mengen en dan vragen tot hoeveel groepen ze behoren.
Daarna kan de vraag gesteld worden of de leerlingen de „kenmerken" nu in
twee soorten kunnen onderscheiden.

Een andere vraag, die opkomt na dit onderzoek: Hoe maken we in
experimenten van deze aard de onderlinge vergelijking eenvoudiger?
Uiteraard is de klassesituatie als geheel nauwelijks voor standaardisatie
vatbaar. Bepaalde onderdelen echter wel. Juist de materiaalaanbieding
zou, na analyse, meer uniform gemaakt kunnen worden.

Om tot een klassifikatie van typische „fouten" van leerlingen te komen, zouden
we de bladexperimenten kunnen herhalen. Nu echter met door de docent zelf
verzameld materiaal, dat in elke klas op gelijke wijze wordt aangeboden. Deze
aanbieding zou uniform kunnen zijn, door ook de verhaaltjes die de docent
bij de aanbieding houdt zo gelijk mogelijk te maken. (In een experimentele
situatie zou dit o.a. kunnen door inschakeling van de bandrecorder, voorlezen,
of uit het hoofd leren van een bepaalde tekst.) In een dergelijke situatie wordt
vergelijking van de reacties van de leerlingen mogelijk.

Tenslotte kunnen we ons afvragen of de cybernogenen zelf nog klassi-
ficeerbaar zijn. Ook deze vraag is ten nauwste verbonden met de analyse
van het uitgangsmateriaal en de vakstructuur. Een analyse die onderlinge
vergelijking van de uitgangsmaterialen — bloemen, ledematen, bladeren
— mogelijk maakt, is in deze publicatie niet gegeven.

Het is echter niet onwaarschijnlijk, dat we op grond van een derge-
lijke analyse op verschillende wijzen tot een indeling van de cybernogenen
zouden kunnen komen.

Allereerst kan een indeling worden verwacht naar het niveau van het
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cybernogeen. Dat wil zeggen naar de plaats welke een bepaald cyber-
nogeen in de hiërarchie van de cybernogenen inneemt. Sommige cyber-
nogenen zullen voor hun ontwikkeling toch gebruik moeten maken van
informatie via voorafgaande cybernogenen verkregen. In figuur 4 geven
we een stukje van zo'n hypothetische hiërarchische relatie. Cybernogenen
A, B, en C zijn voorwaarde voor de aanzet van de cybernogenen D en E.
Cybernogeen D berust alleen op A. (Bijv. resp. systematische concepten
in A, en de relaties in C). Cybernogeen E berust op B en C. (Bijv. Evolutie
berustend op systematische, oecologische en genetische cybernogenen).

Fig. 4. HYPOTHETISCH VOORBEELD VAN EEN CYBERNOGEEN-
HIËRARCHIE.

A, B en C = basis cybernogenen.
D en E = daaropvolgende cybernogenen.
AF = aanvangsfase.
UF = uitbreiding van de fasen,
CF = conceptfase.
RF = relatiefase.
PS = doelstelling.

De pijlen bij de * geven de weg aan die loopt van de oor-
spronkelijk geleerde concepten, via de matenaaluitbreiding
naar de uitbreiding van de conceptfase.

Zie verder tekst blz. 63.

We kunnen ook een indeling verwachten op grond van de aard van
het cybernogeen. Op het eerste gezicht lijkt het al aannemelijk dat,
naast grote overeenkomsten tussen de cybernogenen leidend tot blad-
ordening en ledemaatordening, er typische verschillen tussen de cyber-
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nogenen kunnen zijn. Ook deze verschillen zullen vooral samenhangen
met de aard van het aangeboden materiaal en de vakstructuur.

Het verschil in „ingewikkeldheid" van het materiaal kan reeds aanleiding tot
zo'n indeling geven. Bij de ordening van de bloemen leggen we geh:el andere
maatstaven aan dan bij de bladeren. De begrippen krans, alterneren, meeldraad,
onderstandig, bloembodem, komen voort uit verder doorgevoerde analyse dan
de simpele vorm-ordening bij de bladeren.

Naast deze critische opmerkingen zullen andere te maken zijn. De
hier gegeven opmerkingen demonstreren — naar opinie van de schrijver
— echter voldoende de noodzaak van verder onderzoek van gelijke
aard. Het onderhavige onderzoek is een poging om te komen tot een
raam, waarbinnen dergelijk onderzoek zijn plaats zal kunnen vinden.
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HOOFDSTUK 6.

EEN VOORLOPIGE TOETSING VAN DE CYBERNOËGENESE
OP HAAR BRUIKBAARHEID IN DE DIDACTISCHE DISCUSSIE.

1. Een toetsing op dit gebied heeft practische betekenis.

In voorgaande hoofdstukken verkreeg de term cybernoëgenese een
bepaalde betekenis. Deze betekenis is gebonden aan het materiaal dat
in deze publicatie is verschaft.

Tijdens het onderzoek en de erop volgende ontwikkeling van de theorie
bleek het echter bij herhaling van nut om de theorie in een meer alge-
mene discussie met vakgenoten te hanteren. In een dergelijke discussie
nam de kans op verkeerde interpretatie af.

Daarom is in de volgende paragrafen bij een tweetal didactische pro-
bleemgebieden een aantal opmerkingen gegeven, waarin de cybernoëge-
nese als term en als theoretisch model fungeert.

Met nadruk moet hier worden vermeld, dat deze opmerkingen uit-
sluitend als een soort kanttekeningen moeten worden gezien. Het is
niet de bedoeling geweest om een sluitende argumentatie te leveren. Dat
zal elders moeten gebeuren. In dit hoofdstuk is het doel uitsluitend om
de theorie in een paar gevallen als het ware in functie te demonstreren.

2. Cybernoëgenese en doctrinaire vormen van didactiek.

In de onderwijspraktijk bestaat de les veelal uit een serie mededelingen
van de docent aan zijn leerlingen. We zouden kunnen spreken van een
eenrichtingsverkeer van docent naar leerling.

De analyse van zulk een situatie en de daaropvolgende evaluatie is
niet gemakkelijk. Onbevooroordeelde meningen over deze vorm van
onderwijs zijn dan ook moeilijk.

Vaak is deze eenrichtingsstroom onontkoombaar en noodzakelijk,
in andere gevallen is deze vorm van didactiek te veroordelen. Veel
hangt daarbij af van de situatie en van de gehele opbouw van de leergang.

Wat we zo gemakkelijk als doctrinaire methodiek betitelen, heeft
trouwens veel verschijningsvormen. Daarbij zijn er die zeer dicht na-
deren bij methoden die rekening houden met het verloop van de inzichts-
ontwikkeling bij de leerlingen. In andere gevallen treffen we het voor-
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denken aan: de docent verschaft de leerling kant en klaar de gedachten-
ontwikkeling noodzakelijk voor het te bereiken doel.

Op dit laatste geval, het voordenken, gaan we nog iets nader in, omdat
het de aanleiding verschaft tot het gebruik van de cybernoëgenese in
deze discussie. Het kan bij deze vorm van lesgeven voorkomen dat de
gegeven gedachtenontwikkeling uitgaat van uitgebreid materiaal, zoals
experimenten en voorbeelden, het kan echter ook zijn dat de hoeveelheid
daarvan miniem is. Vaak wordt dan «adat de gedachtengang gegeven is
op een voor de leerlingen onbereikbaar niveau van abstractie, de toepassing
gedemonstreerd op concreter materiaal. Dit materiaal draagt dan sterk
het karakter van illustratie.

Zo kan bijvoorbeeld een bladsystematiek worden aangeboden, zonder dat
de leerling weet heeft van de problemen die aan het ontwerpen van zo"n syste-
matiek inhaerent zijn. De toepassing van deze systematiek wordt dan bij het
determineren geëist.

In de natuurkundeles kan een demonstratie-experiment zowel fungeren als
uitgangspunt voor een inzichtontwikkelende discussie als ter illustratie van
een reeds gegeven gedachtengang.

Er kunnen allerlei oorzaken zijn voor het gebruik van een min of meer
doctrinaire onderwijsmethode. Gebrek aan tijd, te kort aan uitgangs-
materiaal, laag intelligentiepeil van de leerlingen, het voor de leerlingen
te hoge niveau van abstractie, de invloed van de traditie of onvermogen
van de docent zijn enkele van de meer negatieve invloeden '. Er kan
echter ook zeer bewust voor een doctrinaire aanpak gekozen worden.
Het kan bijvoorbeeld overbodig zijn om over bepaalde onderwerpen de
leerling een diepgaand inzicht te verschaffen, mits hij maar leert om de
juiste routines in goed gedefinieerde omstandigheden toe te passen.

1 De neiging om doctrinaire methoden te hanteren is verleidelijk. REINDERS
bouwde een lesmethode op, waarin systematisch-morfologische reeksen uit de plant-
kunde gezamenlijk met de leerlingen al onderzoekend worden afgeleid. Naar aanleiding
daarvan schrijft hij: ,, . . . Mij bereikte meer dan eens het verzoek, in deel I (— van
zijn leerboek — schr.) aan het slot een samenvatting te geven, waarin elk van de
morphologische reeksen afzonderlijk zou zijn uitgeschreven. Ik heb daar sterke weerzin
tegen en wel omdat ik bij mijn eigen onderwijs zo veel effect zag van het gezamenlijk
opstellen van deze reeksen. Daarbij werd, voor wie dit nodig had. het hele boek nog
even doorgevlogen. Het lijkt me een didaktische fout om ze nu weer van-buiten-leerbaar
achterin te zetten: men moet ze door vragen uit de klas te voorschijn puren." (REIN-
DERS, 31, blz. 31).
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We kunnen daarbij bijvoorbeeld denken aan de toepassing van hulpstruc-
turen, ontleend aan andere wetenschappelijke gebieden, zoals het gebruik van
de statistiek door vele niet-statistici.

In een aantal gevallen valt hieronder ook het gebruik van de grammatica
als hulpmiddel bij aanleren van een taal.

In de biologie kunnen de vele morfologisch-anatomische termen die de
leerling leert gebruiken bij het determineren als hulpstructuren worden be-
schouwd.

In deze bespreking kan nu het model van de cybernoëgenese een
positieve functie vervullen, voornamelijk omdat de ontwikkeling van
het inzicht in bepaalde structuren een karaktertrek van het cybernogeen is.

Aanvaarden we de cybernoëgenese als uitgangspunt voor onze didac-
tiek, dan kunnen we ongeveer het territorium aangeven waarbinnen het
toepassen van cybernogenen mogelijk is. We zouden daarbij de volgende
regel kunnen gebruiken:

De toepassing van cybernogenen in de didactiek kan gewenst zijn. daar,
waar kennis van of inzicht in de vakstructuur het onderwijsdoel is.

Op deze wijze helpt het model dus bij een plaatsbepaling van de ver-
schillende methoden. Op een positieve wijze sluit deze regel een groep
vakken of vakonderdelen uit van onderwijs met behulp van een didactiek
die berust op de cybernoëgenese, omdat in die vakken inzicht in de
structuur niet primair doel van de les is.

Het gegeven voorbeeld geeft een discussie over de toepassing van de
cybernoëgenese op een nog betrekkelijk abstract niveau. Het volgende
voorbeeld laat zien, dat de cybernoëgenese een direct uitgangspunt kan
zijn voor de practische opbouw van een serie lessen, wat betreft de
keuze van de leermiddelen.

3. Cybernoëgenese en de vormgeving van de leermiddelen.

Het is didactisch van belang, wanneer de docent in staat is een leer-
middel in de les te introduceren op grond van overwegingen die nauw
samenhangen met de gehele opzet van zijn didactiek.

Dikwijls is een dergelijke relatie tussen leermiddel en didactiek afwezig.
Toevallige omstandigheden spelen dan een grote rol. Enkele meer
voor de hand liggende redenen kunnen zijn: de uitsluitende aanwezigheid
van ongeschikt materiaal of een niet te verbreken koppeling tussen slechte
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enfiiinder slechte leermiddelen. (Bijvoorbeeld tekst en illustratie in één
boek).

Gaan we ook hier uit van de aanvaarding van de cybernoëgenese als
uitgangspunt voor de opbouw van de didactiek, dan levert deze theorie
ons de mogelijkheid om leermiddelen op hun geschiktheid te beoor-
delen, en om zelfs enigszins richtlijnen voor de wenselijke vorm van het
leermiddel op te stellen.

Door de aard van het cybernogeen is de koppeling tussen feitelijke
lessituatie en leermiddelselectie bizonder nauw. Dit is belangrijk, omdat
meer algemene categorieën die we voor de evaluatie van leermiddelen
wel gebruiken, zoals aanschouwelijk of abstract, geen bruikbare richt-
lijnen bieden.

Genoemde categorieën zijn in de discussie over het leermiddel zeker
van belang, maar bij de beoordeling spelen in specifieke gevallen het
uitgangspunt van de beoordelaar en de onderwijsdoelstelling een grote
rol bij de interpretatie van de mate van abstractheid van een gegeven
leermiddel.

Wat vanuit het ene gezichtspunt als zeer abstract wordt opgevat kan vanuit
een andere opvatting zeer concreet zijn. Taal is daarvan wel een goed voorbeeld:
voor de analyse van de abstracte taal is die taal toch wel het meest concrete
wat de leerling ten dienste kan staan.

Vele elementen die in de les gehanteerd worden zijn eigenlijk de ruimtelijke
en materiële verwerkelijking van een zeer abstract denken en handelen binnen
het gestelde onderwijsdoel. Echter kan de leerling dit als zeer concreet onder-
gaan.

Bij het onderwijs in de electrotechniek kunnen we bijvoorbeeld denken aan
de lampen, koperdraden, weerstanden en spoelen die toch de vermaterialisering
zijn van normalisatie-eisen en fysische theorie. Ze leveren \es-modellen, maar
voor de natuurkundeles is een dergelijke overweging nauwelijks belangrijk.
Dat kan echter wel eens anders zijn.

Het onderwijsdoel van de docent die de cybernoëgenese als uitgangspunt
van zijn lessen hanteert, is een deel van de vakstructuur. In het alge-
meen kunnen we nu, in verband met de toepassing in een cybernogeen.
het volgende over de leermiddelen stellen:

Hoe verder het leermiddel van de werkelijkheid af staat, des te groter
zal de invloed van de vakstructuur op zijn vormgeving zijn. Hoe sterker
deze invloed, hoe beperkter de mogelijkheid van de leerling tot vrije oriën-
tatie en hoe later in de ontwikkeling van het cybernogeen daarom het
leermiddel in de les geïntroduceerd mag norden.
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Een enkel voorbeeld kan de invloed van de vakstructuur op sommige leer-
middelen verduidelijken. Op een opgezette hond heeft de vakstructuur weinig
invloed. Op een uitneembaar model is deze invloed veel groter, op een schema
nog weer wat meer. De kleuring zal bijvoorbeeld sterk interpretatief kunnen
werken in modellen van de mens. Naarmate de nadruk valt op bloedsomloop,
zenuwstelstel of spijsverteringstelsel zal een schema er anders uit zien. De
kleuring en vormgeving leidt automatisch tot opsplitsing in de voor het vak
belangrijke categorieën. Een schema van de bloedsomloop heeft met de wer-
kelijkheid niet veel meer te maken.

Vroeg in de ontwikkeling van het cybernogeen, in de aanvangsfase

dus, dient het materiaal dat als leermiddel fungeert zo concreet mogelijk

te zijn.

Er moet rekening gehouden worden met de aard van de structuur die in een
bepaald geval doel van het onderwijs is. De mozaïekstukjes in de bekende
experimenten van Mevrouw Van Hiele-Geldof zijn in dit opzicht even concreet
als de gedroogde bladeren die uitgangspunt waren voor de experimenten van
het in deze publicatie beschreven onderzoek.

De omstandigheden stellen echter duidelijke grenzen. Olifanten kun-

nen we moeilijk in de klas halen. Die omstandigheden en de ontwikke-

ling van het cybernogeen leiden al snel tot het introduceren van leer-

middel-materiaal dat minder dicht bij de uitgangsrealiteit staat, maar

deze toch nog zo dicht mogelijk benadert. (De tekeningen op het bord

bijvoorbeeld in de beschreven bladordenings-experimenten).

De docent moet daarbij wel op zijn hoede blijven. Vervalt de koppe-

ling tussen naturalistische weergave en realiteit te vroeg, dan worden

fouten gemaakt bij de interpretatie.

Vergelijk hiervoor het reeds meerdere malen geciteerde protocol over de
interpretatie van het skelet van de onderarm. (Zie Deel II, Hoofdstuk 2, 2A-2,
blz. 62). Sommige leerlingen zagen het concrete skelet in de termen van eerder
gegeven en te vroeg verstrekte informatie. Daardoor was voor hen de afleiding
van functioneel bepaalde kenmerken zeer moeilijk. Vergelijk in dit verband
ook wat PRINS ' en KOHNSTAMM 2 hierover meedelen.

1 PRINS stelt duidelijk: „. . . (het) valt niet te ontkennen, dat de geaardheid van het
materiaal, de configuratie der gegevens en de aard van de opgaven mede het leerproces
bepalen.'' Hij concludeert dat het falen van een leerproces, aan leerling, didacticus of
de „structuur van het leermateriaal" te wijten kan zijn. Wat verderop schrijft hij:
,.Een heroriëntering op die gebieden, waar de denksituatie mede bepaald wordt door
de aanwezigheid van concreet aanschouwelijk materiaal zal noodzakelijk zijn".
(PRINS, 27, blz. 24).

2 Vergelijk ook KOHNSTAMM: „Wil men streng en vlug denken in formele relaties
bevorderen, dan is het niet onverschillig met welk materiaal men begint". Dit sluit
wel duidelijk aan bij de cybernoègenese, waarin juist de aanvangsfase een grote rol
speelt. (KOHNSTAMM, 14, blz. 21).
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Het is niet noodzakelijk verder op deze materie in te gaan. Ontwikkelt
zich het cybernogeen, dan kunnen met deze ontwikkeling correspon-
derende leermiddelen worden geïntroduceerd. Zeer abstracte leermid-
delen — zoals bloedsomloopschema's — zullen meestal laat in de ont-
wikkeling van een cybernogeen of serie cybernogenen komen.

Voor een scherpere formulering daarvan is een nadere analyse nood-
zakelijk. (Vergelijk hoofdstuk 5, paragraaf 20.) Hoofdzaak is hier, dat
gedemonstreerd kon worden, dat de cybernoëgenese een bruikbaar
uitgangspunt zou kunnen vormen voor de evaluatie van leermiddelen.
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HOOFDSTUK VII.

ALGEMENE OPMERKINGEN.

1. Cybernoëgenese en algemene didactiek.

Enkele situaties uit het biologieonderwijs vormden uitgangspunt voor
het onderzoek. Toch is er aansluiting bij andere onderwijsgebieden.
Dat hangt vooral samen met de aard van de onderzochte verschijnselen.
De leerlingen trachtten, zoals de protocollen laten zien, een logisch ge-
heel op te bouwen. Dergelijke handelingen, die er toe leiden dat waar-
genomen verschijnselen logisch hanteerbaar worden, zijn kenmerkend
voor alle wetenschappelijke analyse.

De belangrijke verschillen tussen de wetenschappelijke disciplines liggen
dan ook niet op logisch terrein.

In de practijk van het onderwijs krijgt een vak zijn speciale karakter door
niet-logische aspecten; bijvoorbeeld door het onderwerp van onderzoek, door
de levensbeschouwelijke kanten die er aan vast zitten (denk aan de keuze van
de leerboeken in de biologie) of door accenten die een bepaalde groep han-
delingen in een bepaald vak krijgt (bewust ordenen in de biologie bijvoor-
beeld).

Het begrip vaklogica, heeft — gezien vanuit de wetenschapstheorie —
weinig zin. Een logische redenering zal in principe niet tot een bepaald
gebied beperkt zijn. Voor de leerling ligt dit echter anders, hij heeft
nog geen overzicht van de geboden wetenschappelijke structuren. In
de practijk blijkt ook dat de leerling de logica van verschillende vakken
niet als dezelfde onderkent. Moeilijkheden bij de transfer wijzen daar
wel op. Het woord vaklogica moeten we daarom vooral als een didac-
tische noodterm zien.

Wordt volgens de cybernoëgenese tewerk gegaan, dan lijkt het ver-
standig om cybernogenen op te bouwen met behulp van zeer genuan-
ceerde uitgangsmaterialen. Later kan dan op een vergelijking van de
resultaten worden aangestuurd.

2. Cybernoëgenese en pedagogiek.

Voor de relatie tussen cybernoëgenese en pedagogiek is bepalend,
dat de toepassing van het cybernogeen los staat van de feitelijke inhoud
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van een over te dragen kengebied. De cybernoëgenese is dus een me-

thodische, géén inhoudelijke aangelegenheid.

Voor de aard van het cybernogeen is het onverschillig of dit wordt

toegepast bij de evolutie of bij de behandeling van verschijnselen uit

de dierfysiologie.

Daarmee is de cybernoëgenese onafhankelijk van levensbeschouwe-

lijke invloeden, waar deze samenhangen met de inhoud van het onder-

wezene ' .

Een cybernogeen rekent in hoge mate met het zich op anderen richtende,
actieve, objectieve en dus critische denken van de leerling.

Het is echter denkbaar, dat er situaties zijn waarin een schijnbaar objectie\e
bespreking toch tot subjectieve conclusies leidt. Dat kan gebeuren bij uit-
gangsmateriaal gebonden aan zeer subjectieve normen: bijv. discussiemateriaal
voor kaderbesprekingen in de bedrijfstraining, of vergelijkbare besprekingen
op meer sociologisch terrein.

Heeft de pedagogiek geen invloed op het cybernogeen als eenmaal

tot toepassing besloten is, daarvóór zeker wel. De toepassing van de

cybernoëgenese eist — vaak ingrijpende — wijzigingen in de lesorganisa-

tie. (Meer vrijheid voor de leerlingen, andere controlemethodiek en

opvatting over het ordeprobleem). In een klassikale school kan dit pro-

blemen opwerpen. We gaan hier verder niet op in, ervaringen tot nu

toe leren echter dat er ook in de klassikale situatie veel te bereiken valt.

3. Cybernoëgenese en gedoceerd vak.

Ten aanzien van de eisen — d.w .z. het voor het vak geëiste programma

1 Vergelijk STELLWAG, die in haar beschouwingen de term didaxologie invoen.
Deze zal de didactieken beschrijven, ,,in kaart brengen", maar zich niet bezig houden
met de vraag naar het wezen of het doel van het onderwijs. Dat laatste doet de filo-
sofie van de didaxis. Daarmee maakt STELLWAG een duidelijke scheiding tussen de
objectieve weergave van de bestudeerde methodieken en de subjectieve beschouwing
die er critiek op kan leveren. Ze zegt: „Maar in tegenstelling tot de didaxologie, die uni-
verseel kan zijn, zullen er verschillende didactische filosofieën en theorieën naa^
elkaar blijven bestaan, die elkaar wederzijds uitsluiten". Als extreme voorbeelden
worden dan genoemd de Duits Nationaal-socialislische en de Oost-duitse com-
munistische onderwijssystemen. Voor elkaar onaanvaardbaar, maar: .,De dida-
xologie . . . heeft . . . geen andere taak dan de bovengenoemde concrete didactie-
ken met inbegrip van het a priori te vergelijken en onderlinge verschillen op deze basis
te verklaren."

Volgen we deze opvatting, dan is het in deze publicatie weergegeven onderzoek een
bijdrage tot de didaxologie. Het accent toch ligt hier bij de beschrijving vooral op de
concrete onderwijssituatie. (Vergelijk het artikel van STELLWAG, 38, blz. 200 e.v.).
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— heeft de cybernoëgenese een onafhankelijke status. Deze eisen be-
palen hoogstens of het mogelijk is de cybernoëgenese toe te passen.

De inzichten van de docent, zijn voorkeuren, spelen bij de keuze van
een lesmethodiek een grote rol. Zijn gehele wetenschappelijke traditie
kan zich verzetten tegen een benadering die niet axiomatisch is en een
ontwikkeling voorstaat die welbewust haar aanvang neemt buiten het
taalgebied van zijn wetenschap.

Ten aanzien van de vakstructuur is het cybernogeen afhankelijk. De
gehele opbouw van het uitgangs-materiaal, de probleemstelling en de
erop volgende gespreksinhoud hangt nauw met het als lesdoel beoogde
deel van vakstructuur samen. Wanneer de juiste uitgangsmaterialen ont-
breken kan de cybernoëgenese niet worden toegepast; een meer doctri-
naire aanpak van de les is dan aangewezen. (Daardoor kan de inzichts-
ontwikkeling worden afgeremd ')•

Ook wanneer het inzicht niet primair doel is. kan een meer doctrinaire
lesmethode gewenst zijn.

Is kennis van de vakstructuur het onderwijsdoel, dan biedt de cyber-
noëgenese een aantal voordelen. De ontwikkeling van het inzicht
speelt zich onder de directe controle van de docent af.

In andere omstandigheden zal ook inzicht kunnen ontstaan. We kunnen
op kennistheoretische gronden aannemen, dat vorming van primaire concepten
en een daaraangekoppeld stuk taalontwikkeling dan toch ook een rol zullen
spelen. Deze ontwikkeling gaat dan echter buiten de docent om, waardoor
deze de „hectometerpaaltjes" van de ontwikkeling niet kent.

Leerlingen die de vaktaal niet gaan spreken, die achterblijven in hun
beheersing van inzichtelijke structuren, kunnen door de docent die de
cybernoëgenese toepast gemakkelijk in didactisch-therapeutische zin
benaderd worden. Dit is vooral van belang wanneer de leerling op een
bepaald moment wel de termen van de vaktaal gebruikt, maar de inhoud
ervan niet blijkt te bevatten.

1 ROTH stelt: „Was sind denn Irrtiimer, bevor wir sie als Irrtümer erkannt haben.'
Zunachst einmal einfach das, was unser Denken so nötig hat: erste Schritte über
die Ausgangslage hinaus, Einfalle, Gedanken. Lösungsansatze, Vorschlage usw.
Jedenfalls werden bei diesen Versuchen auch wenn sie sich nachher als irrtümlich
herausstellen, neue Beziehungen geknüpft. Und neue Beziehungen zu sehen ist der
Anfang alles produktiven Denkens." (ROTH, 33, blz. 177 en 178).
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De meer doctrinair ingestelde docent kan meestal wel de foutieve resultaten
aangeven, maar het „waarom" kan hij alleen in de eigen vaktaal omschrijven,
niet in de termen van de leerling evalueren l.

4. Cybernoëgenese en psychologie.

Juist de psychologie heeft zich in sterke mate geïnteresseerd voor
denken en inzichtsontwikkeling.

Typerend voor het hier beschreven onderzoek is echter, dat het de
groepscommunicatie binnen het kader van een serie lessen tot onderwerp
van analyse heeft. Daarbij werden slechts die aspecten en handelingen
in beschouwing genomen die op de vakstructuur gericht waren.

Vervolgens is gepoogd om de gehele descriptie zo min mogelijk inter-
pretatief te laten zijn. Met name is getracht geen directe conclusies in
te laten sluipen over „het" denken, ook al is de aanvaarding van denken
natuurlijk als uitgangshypothese impliciet aanwezig.

Het komt de schrijver voor, dat waar de (denk-)psychologie zich
begeeft op het terrein van de analyse der gehanteerde logica er een
duidelijk raakvlak ontstaat met de hier verkregen resultaten.

5. Het werk van KONING, SCHURINK, DE MIRANDA en het echtpaar
VAN HIELE-GELDOF.

In al deze onderzoekingen zitten aansluitmogelijkheden bij de theorie
van de cybernoëgenese.

In het onderzoek van KONING (15) valt het duidelijke verband op dat hij
legt tussen taal en begrip. Zolang de taal van de leerling nog sterk ge-

1 ROTH merkt in dit verband op: „Das Denken, das Jeder selbst leisten musz,
musz immer wieder neu gewagt werden aus der Spannung zwischen Ziel und Aus-
gangslage." Bei 10—12 jahrigen kommt es darauf an, die Ziele des Unterrichts
zu ihren Zielen zu machen . . .", „Das Verhangnis des Lehrersberufs ist, dasz er zuviel
mit schon langst gelösten Aufgaben zu arbeiten hat. Das Verhangnis des Schüler-
daseins ist. dasz er viel zu rasch die einzig richtige glatte Lösung erfahrt." (ROTH,
blz. 179).

Vlgs. REINDERS is voor vele docenten een methodiek als hier gegeven — en door
hem bepleit — te moeilijk, omdat ze „te voren de morfologie en de systematiek nooit
zelf inductief hadden leren zien" . . . „Dit geldt voor alle vakken." (REINDERS, blz. 371).

Deze opmerking geeft duidelijke aanwijzingen t.a.v. de leraarsopleiding, wijst
ook op grote leemten in het universitaire onderwijs. Men kan zich afvragen hoeveel
studenten er zijn, die de achtergrond kennen van waaruit de als een spons opgezogen
wetenschappelijke disciplines voortkwamen. Het lijkt me toe, dat op allerlei niveaus
van onderwijs, meer aandacht moet komen voor de genese van de denkdiscipline.
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bonden is aan de dagelijkse taal, krijgen we allerlei hinderlijk storende
interpretaties.

Daarnaast wijst KONING op het belang van het verschaffen van een
juist uitgangsmateriaal. Geïsoleerde verschijnselen leiden niet tot een
fysische interpretatie, zelfs al is de probleemstelling erbij gegeven.

De begrippen druk en kracht worden veelal geïnterpreteerd als „druk is
duwen en kracht is trekken". Bij incidentele verschijnselen worden opvallende
kenmerken als verklaringsgrond ingevoerd. ,.Het vliegen van het vliegtuig wordt
veroorzaakt door de snelheid die de propellers veroorzaken" . . . „door de
zuigkracht van de motor" ., . . . omdat de vleugels hol zijn". „Een steen zinkt
omdat hij zwaar is" (uit PIAGET), KONING schrijft: „ . . . een bijzonderheid,
een treffende overeenkomst of een gelijktijdigheid . . . kunnen een causale re-
latie suggereren" (blz. 65).

Dit klopt met de aanpak van de cybernoëgenese die juist materiaal-
aanbod koppelt aan een contextontwikkeling waarin de taal een grote
rol speelt. KONING wijst er op (blz. 66), dat het voor een fysicus evident
is, dat er bij vliegtuigen een opwaartse kracht bestaat, terwijl dit voor
de leerling een ontdekking mag heten. Ook dit wijst erop dat er een
ontwikkeling moet plaats vinden analoog met de in de theorie van de
cybernoëgenese geschetste.

In ons onderzoek zagen we dat de leerling eerst komt met functionele —
meer uiterlijke — verklaringswijzen. KONING stelt dat bij het natuur-
kunde-onderwijs eerst de dynamische verklaringswijze een rol speelt,
zolang de deductie uit abstracte beginselen nog niet mogelijk is. (Blz. 67).

Belangrijk is tenslotte voor ons werk de conclusie van KONING aan
het einde van zijn proefschrift, dat de leerling de weg van globaal naar
analytisch denken moet volgen, en niet andersom. Een opmerking die
gemakkelijk te integreren is in een cybernoëgenetische aanpak. (Blz. 193).

SCHURINK gaat niet uit van een serie experimenten, maar van bestaande
didactieken, die hij op hun resultaten onderzoekt door middel van een
soort stilleestest met vragen op biologisch terrein. Zijn conclusies zijn
van gelijke aard als die van KONING. De invloed van het leren van ab-
stracte zaken — van plaat en tekst — maakt dat zelfs bekende onder-
werpen nauwelijks betekenis voor de leerling kunnen hebben. Vele
antwoorden op de test-vragen vallen in de categorie van causale relaties
leggen tussen primair opvallende kenmerken.
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„Als de bladeren afvallen, wordt het winter en daar er dan geen voedsel meer
is, gaan de vleermuizen slapen" .Vleermuizen voeden zich met bladeren" -
„De insecten leven van bladeren, als de bladeren afvallen, hebben de insecten
geen eten meer en als er geen insecten meer zijn, hebben de vleermuizen geen
eten." - „Door het afvallen der bladeren gaan de bomen in winterslaap".

(Alles antwoorden op de vraag: „Waarom horen het afvallen van de bladeren
en de winterslaap der vleermuizen hier wel bijelkaar?" SCHURINK blz. 36).

Zijn conclusie, dat tabellen waarin allerlei leerling-oplossingen zijn
samengevat, een goed uitgangspunt vormen voor klassikale bespreking
sluit duidelijk aan bij de cybernoëgenese. ..Het moet een sport worden,
samen uit te zoeken wie de beste oplossingsmethode gevonden heeft."
(Blz. 38.)

DE MIRANDA (22) geeft vooral een theoretische benadering — voor zover
voor ons onderzoek van belang — van de scheikunde-didactiek gegrond
op zijn kennis van de vakstructuur. Daaruit vloeit het argument voort,
dat het noodzakelijk is de leerling inzicht in methoden bij te brengen,
in plaats van uitsluitend kennis van de resultaten. Zijn didactische
vormgeving leidt tot aanbieding van de scheikunde als een geheel van
stoffen en verschijnselen, waarin pas later structuur zal komen.

Eerst zal de leerling classificerend te werk gaan. In een volgende ronde komen
de pogingen om tot sluitende descripties van de verschijnselen te geraken.
(Deze descripties noemt DE MIRANDA modellen, het denken daarvoor nood-
zakelijk, wordt gekarakteriseerd als „modeldenken").

We hebben hier dus te maken met een doorlopende probleemont-
wikkeling. Daarbij gaat hij uit van ,,aansprekende" uitgangsmaterialen,
zoals het vuur, verbrandingsverschijnselen in het algemeen, en verbinclings-
verschijnselen.

Ook al is op het moment van dit schrijven de practische uitwerking
van deze theoretische benadering nog in beginstadium, het lijkt niet
onwaarschijnlijk dat ook in deze didactiek elementen van cybernoëge-
netische aard te vinden zullen zijn.

In een gestencilde publicatie (Opbouw van een didactiek van middelbaar
scheikunde-onderwijs) wijst DE MIRANDA op de doorelkaar heen lopende
inzichtsontwikkelingen binnen één vak (in dit geval de chemie). Voor het
inzicht in de opbouw van instrumenten en experimenten is een andere inzichts-
ontwikkeling noodzakelijk als voor de analyse van proefresultaten. Wij zouden
hierin de basis voor meerdere cybernogenen zien.
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P. M. VAN HIELE (9) en zijn echtgenote D. VAN HIELE-GELDOF (10)

zien kans om vanuit een goed gedefinieerd uitgangsmateriaal tot een

doorlopende descriptie te komen van de handelinge nvan de leerlingen

in de meetkundelessen in de eerste klas. Zij komen daarbij zeer dicht

bij de opzet van de cybernoëgenese '.

Rustpunten die zij waarnemen in de handelingen van de leerlingen

noemen zij niveau's. Het startpunt wordt gevormd door meetkundige

ruimtelijke vormen, die voor het kind nog iets bekends hebben. De

analyse daarvan herleidt deze vormen tot bundels van eigenschappen.

In dit stadium heeft de leerling dan het eerste niveau bereikt.

De analyse wordt hier bereikt door kubussen, blokken e.d. te laten maken
door middel van vouwen, knippen en plakken. Dit leidt tot het vinden van
eigenschappen. VAN HIELE-GELDOF (10) vat samen: „The structures that
finally emerge from this analysis can bc considcrcd as symbols of the subject-
matter of geometry. The word 'symbol' should here be interpreted as meaning
a mental substitute for a complex of undifferentiated relations that is subse-
quently elaborated in the pupils mind". . . . ,.Finally the symbols are recognized
even if only part of their characteristics can be seen. Anticipation of a symbol
then becomes possible" (blz. 179).

Vervolgens worden in de les materialen geïntroduceerd, die de leerling

tot het leggen van relaties tussen de eigenschappen zal brengen. Ziet

de leerling, na analyse van de resultaten, deze relaties, dan is hij in het

tweede niveau gearriveerd.

Het materiaal waar mee wordt gewerkt bestaat uit figuren waarmee mozaïe-
ken worden gelegd. Ruiten, driehoeken, vijfhoeken en zeshoeken. De regel-
matigheden die di leerling in de mozaïeken opmerkt, in de stand van de drie-
hoeken ten opzichte van elkaar, de lijnstructuren die ontstaan en de onmoge-
lijkheid om met vijfhoeken gesloten mozaïeken te vormen leiden deze analyse
in. Dan duiken vanzelf zulke begrippen op als parallel, congruent en gelijk-
vormig. Een enkele stelling komt er ook uit. (B.v. de som van de hoeken van
een driehoek is 180"). De leerling is nu rijp voor het ..bewijzen": „. . . they are
able to understand more advanced thought structures, such as: „the parallelism
of the lines implies . . . . equality of the alternate-interior angles." (10, blz 182.)

Tot zover deze niveau-theorie. Het is zonder verder commentaar duide-

1 Op deze plaats dank ik de vele actieve leden van de Studiekring voor Didactiek
van harte voor hun onbewuste en bewuste invloed op de vormgeving van dit proef-
schrift. De contacten in deze kring vervingen voor een deel de gesprekken die in een
laboratorium achter de experimenteertafels worden gevoerd. Een situatie die we in
de nederlandse onderwijswereld te weinig hebben.
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lijk dat hier een aansluiting tussen niveautheorie en cybernoëgenese
mogelijk is. Op een enkel verschilpunt moeten we wel bedacht zijn.

In deze theorie vindt de denkweg van de docent noodzakelijk voor
de opbouw van zijn materiaal (nog) geen plaats, waardoor ook een
analyse zoals de aanvangsfase van het cybernogeen die geeft ontbreekt '.

Op enkele plaatsen wordt wel een opmerking gemaakt die erop wijst dat deze
analyse van belang wordt geacht. De vraag op blz. 23: „Hoe moet ik iets
maken" wordt daar een belangrijk aspect genoemd bij de materiaal-aanbieding.
Even verder: „Een eis, die aan materiaal in het algemeen gesteld moet worden
is, dat daarin de grondslagen van de logische ontwikkeling der meetkunde
terug moeten zijn te vinden". Op blz. 27 staat: „Ik heb gemeend (curs. van mij)
dat regelmatige en andere symmetrische veelhoeken de eenvoudigste gesloten
figuren in het platte vlak vormen, wanneer deze geplaatst zijn in een kontekst
met het begrip symmetrie." Deze in subjectieve vorm gedane constatering toont
aan dat de schrijfster die subjectiviteit impliciet mede als basis voor haar
didactisch-experiment heeft genomen!

Bij die analyse zou het gestelde doel — dat nu zo duidelijk in het aan-
geboden materiaal „verborgen" zit, expliciet gemaakt zijn. Dan zou
ook waarschijnlijk — zoals in de cybernogenen — blijken, dat dit „nulde
niveau" een complex geheel is, waarin intentie van de docent, meet-
kundige structuur en uitgangsmateriaal duidelijk geïntegreerd worden.

Voorzover nu te overzien is, zijn de ,,niveau's" vooral ordenende
structuren, die bijvoorbeeld in een cybernogeenhiërarchie een rol kunnen
spelen. Alle cybernogenen die — binnen een bepaald structuurgebied —
leiden tot de conceptfase plus de fase van de concept-uitbreidingen vor-
men volgens, de schrijver, bij hun beëindiging het eerste niveau.

6. Cybernoëgenese en leeftijdsgrenzen.

Noch ons onderzoek, noch dat van de VAN HIELE'S, of dat van SCHU-

RINK leiden tot de expliciete eis van invoeren van een leeftijdsfactor.
Het is noodzakelijk om op dit „negatieve verschijnsel" in te gaan. De

1 In een posthuum verschenen artikel doet mevrouw VAN HIELE-GELDOF een
eerste poging om theoretisch de relatie van docent tot didactiek vast te leggen, aan
de hand van de vraag: „Waarom doe ik in de les zo?".

Dit leidt o.a. tot een eerste analyse van het nulde niveau. Opmerkelijk is dat zij
daar al een duidelijke wijziging van benadering geeft. Het tweede niveau van denken
wordt nu zeer duidelijk gekoppeld aan de omschrijving „wezen van de meetkunde" —
pas daar wordt het werkelijk vakgebied. Daaraan vooraf is het een „overgaan in
meetkundig denken". Een convergeren met de theorie van de cybernoëgenese dus.
(VAN HIELE-GELDOF, 12, blz. 17.)
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leeftijdsfactor speelt in beschouwingen over de intelligentie gemeenlijk
een belangrijke rol.

Daar hebben we bij de descriptie niet mee te maken, omdat we slechts
de handelingen aangeven, noodzakelijk om tot een bepaald inzicht in
formele structuren te kunnen komen.

Nu zijn inzichten in formele structuren op elke leeftijd nodig. Bij de
benadering daarvan zal de leerling een „bepaalde logica" toepassen.
In die logica komt van alles te pas: intuïtie, associatie,'causaal verklaarde
correlaties, grove generalisaties e.d. Hiervoor is de intelligentie niet
aan bepaalde, nauwe leeftijdsgrenzen gebonden.

Het lijkt me meer, dat deze aspecten kenmerken zijn voor bepaalde —
al of niet in zekere ordening gebonden — stadia in een denkhandeling.

Typerend voor de situatie lijken mij de volgende anecdotische protocol
fragmenten:

B., 6 jr., is ziek. Zijn temperatuur wordt opgenomen. Gevraagd naar een
verklaring van de werking van de thermometer, redeneert hij als volgt:

„Warme lucht stijgt op, dat heb ik gezien boven de kachel aan de stofjes".
„Uit mijn lichaam komt warme lucht, die stijgt langs de thermometer om-

hoog, en sleept in het buisje het kwiklijntje mee.
„Nu koelt het af, het — dat is de lucht — stijgt niet meer, het kwik blijft staan.
„Nu kun je zien hoe heet ik ben. Als ik heel heet ben stijgt het heel ver."
M.i. is dit normale logica, echter gebaseerd op een onvoldoende kennis van de
feiten. Dezelfde B. gaf op veel jeugdiger leeftijd — 4 jr. — de volgende hypothese
ten beste:

„Jezus leeft in de hemel, dat is erg ver, want de zon is in de hemel en die gaat
achter de speeltuin onder".

Het kindertaaltje is vol van dergelijke voorbeelden. Een strikt logische re-
denering gebaseerd op onvoldoende empirie kan tot de onwaarschijnlijkste
conclusies leiden.

We gaan hier voorbij aan emotionele factoren, die het kind vaak „ziende-
blind" maken — Sinterklaas, de ooievaar — zodat elke mogelijkheid tot zelf-
controle wordt uitgeschakeld. De in zijn communicatie vervatte logica wijzigt
zich daardoor echter niet.

We zullen er waarschijnlijk goed aan doen, om in onderzoekingen als
deze het begrip intelligentie-quotiënt zoveel mogelijk buiten beschouwing
te laten.

Sommige leerlingen blijken een cybernoëgenetische benadering van de
stof te kunnen waarderen, andere niet. De samenhang daarvan omvat
andere factoren — zoals motivatie, geheugen — en valt buiten het bestek
van dit onderzoek.
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7. Cybernoégenese en enkele „kennistheoretische" overwegingen *.

Meerdere malen kwam in dit betoog de kennistheorie zijdelings ter
sprake. Dat is niet verwonderlijk. De relatie tussen werkelijkheid en
theorie speelde een grote rol in de opzet van ons onderzoek. Tevens is
de opbouw van deze publicatie mede bepaald door overwegingen van
kennistheoretische aard.

Het onderzoek naar de grondslagen van de wetenschap heeft onder
meer grote aandacht voor de opbouw van de formele wetenschappelijke
taal en de logische constructies die daarin te vinden zijn. In verband met
ons onderzoek moeten we wijzen op de begrippen-pyramide die in deze
formele communicatie is vastgelegd.

Een begrip Q kan pas ontstaan, nadat de daarvoor noodzakelijke begrippen
K, L, M, N, O, P . . . en zo vervolgens, verworven zijn. Elk van deze begrippen
berust weer op daaraanvoorafgaande, totdat we — onderaan de begrippen-
pyramide gekomen — stuiten op de basisabstracties. Verder komt de logica
in zijn formele aan de taal gebonden vorm eigenlijk niet.

Verder kan analyse van de formele communicatie ons inlichten over
de redeneermethoden en handelingen die de verbindende schakels vor-
men in het begrippenapparaat.

Een dergelijke werkwijze zegt in directe zin niet veel over de wijze
waarop de gevormde wetenschappelijke structuren en redeneerschema's
geestelijk eigendom worden van nieuwe beoefenaren.

Het ligt echter voor de hand te veronderstellen, dat de logische vormen
— neergelegd in de wetenschappelijke communicatie — een zekere af-
beelding van het individuele levende denken zijn, er althans nauw mee
correleren. Met andere woorden, een analyse op kennistheoretische
grondslag kan samenvallen met de resultaten van het onderzoek van
denkpatronen.

Naar mijn mening is een belangrijk stuk van de resultaten van denkpsycho-
logische onderzoek inderdaad te herleiden tot reeds bekende logische redeneer-
schema's.

Het is wellicht de beperking van de logica tot de vroegere „klassieke" re-
deneerschema's, waarin bijv. analogie-redeneren en extrapolair handelen nau-

1 Deze laatste paragraaf wil slechts heel summier enkele aanduidingen geven over
de relatie tussen cybernoégenese en bepaalde andere theoretische overwegingen. Wat
hier gemakshalve onder de term „kennistheorie" gevangen wordt zou bij uitgebreidere
behandeling zeer duidelijk van samengestelde aard blijken. Logica, wetenschapsleer,
anthropologie zouden tot de bespreking moeten bijdragen. Dat zou echter veel te
ver voeren; de auteur zou zich aan een dergelijk uitgebreid onderwerp zwaar vertillen.
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welijks een rol speelden, dat de aandacht voor het „niet zo logische handelen"
in de didactiek zo laat komt. De VAN HIELE'S laten bewust in hun meetkunde-
ondenvijs redeneringen toe die geheel buiten het normale patroon vallen van
het deductieve denken, (de empirie speelt bij hen een grote rol, b.v. in de af-
leiding van stellingen over evenwijdigheid).

Bezien we nu de cybernoëgenese dan sluit de logische opbouw nauw
aan bij de begrippenpyramide. Het ligt voor de hand dat een kind de
basisbegrippen eerst zal moeten kennen, alvorens hij de relaties ertussen
goed zal kunnen beheersen.

Een leerling zal b.v. eerst een kubus in zijn kenmerkende aspecten moeten
zien — o.a. door ordenende afgrenzing t.a.v. andere ruimtelijke lichamen —
alvorens die relaties tussen die aspecten te kunnen bevatten. Zo kan ook het
bouwplan-begrip pas ontstaan nadat een zeker minimum aan vergelijkende
anatomische kennis is opgedaan.

Dit verklaart waarom er zo'n grote overeenkomst is tussen de hoofd-
stukken over de descriptieproblematiek en de theorie van de cybernoëge-
nese. Beide hielden zich bezig met de volgorde waarin bepaalde be-
grippen kunnen ontstaan en worden overgebracht in de communicatie.

De richting van de benadering is echter verschillend. Vanuit de weten-
schapstheorie, van boven naar beneden, komen we tot de basis van de
begrippen pyramide en de logische voorwaarden van zijn ontstaan.
Daarbij speelt de communicatie een rol, maar voornamelijk als element
van de gehanteerde logica.

In de protocollen, die leidden tot het model van de cybernoëgenese
is de communicatie niet logisch afgeleid maar integendeel empirisch en
reëel punt van uitgang.

De cybernoëgenese geeft informatie over de werkelijk gebruikte taal
en het ontstaan van patronen daarin. De kennistheorie constateert slechts
het aanwezig zijn van de uitgangspunten in een gemeenschappelijke taal.

Zelfs deze lacunaire en schematische aanduidingen, kunnen ons —
voorlopig als hypothese — erop wijzen, hoe noodzakelijk het is, dat
juist de didactiek zich bezig gaat houden met de resultaten die kennisleer,
logica en wetenschapsleer in het algemeen, hebben opgeleverd.

Globaal zouden we kunnen zeggen, dat de psychologie ons vooral de
informatie levert over individueel optredende redeneerschema's. De
analyse van de wetenschap levert de informatie over de redeneerschemata
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die noodzakelijk zijn voor wetenschappelijk handelen. De didactiek
levert met zijn onderzoek o.a. informatie over de meest geschikte wijzen
waarop de bij leerlingen aanwezige taal kan worden omgevormd tot de
noodzakelijke wetenschappelijke taal. Een toegepaste didactiek tenslotte
levert daarbij de uitwerking van de theorie in practische hulpmiddelen
voor het onderwijs.

8. Slot.

Al met al lijkt de hoopvolle situatie te bestaan, dat verschillende wijzen
van benadering met elkaar op vele punten correleren.

De gehele opzet van deze publicatie en voorafgaand onderzoek, sluit
aan bij een ontwikkeling die zich sinds 1945 in het didactisch onderzoek
aftekent: de systematische inventarisatie van de klassesituatie. Daarbij
worden meer en meer methoden gebruikt, die voor anderen toegankelijk
uitgangsmateriaal leveren. Het protocol is daarvan een voorbeeld; verder
spelen filmband, speciaal ingerichte waarnemingslokalen en opgeleide
waarnemers een grote rol. Sporadisch worden reeds speciale leerkrachten
voor dit onderzoek opgeleid.

Het rationele denken, zo noodzakelijk voor het verkrijgen van inzicht
in de logische structuren van de verschillende vakken is arm aan emoties.

Critische en objectieve denkarbeid verleidt gemakkelijk tot werk-
wijzen die te los staan van de emotionele beleving. De docent mag zich
aan dit laatste aspect van het onderwijs echter niet onttrekken.
Terwijl het de taak van de docent niet kan zijn om propaganda te maken
voor het vegetarisme — om slechts een mogelijkheid te noemen — moet
hij wel aandacht vragen voor dergelijke emotioneel geladen aspecten van
zijn vak.

De natuurbescherming, de zorg van het dier, voor zijn nakomelingen,
het ongrijpbare aspect van de natuurbeleving zijn andere voorbeelden
hiervan.

In deze publicatie is echter bewust aan die aspecten voorbijgegaan.
Juist de isolatie van het formele element als een didactisch doel voor een
didactiek, maakte presentatie in algemene zin mogelijk.

Deze generalisatie tot de theorie van de cybernoëgenese vormt het
voornaamste element van dit onderzoek.

82



SUMMARY

One of the purposes of (secondary-) school education is the development
of insight into the formal structures of a science. Such structures are
important in the teaching of Biology, when pupils study Systematics
or Genetics or when they use botanical keys.

The development of this kind of insight is closely studied and described
in several cases of actual teaching within the real life situation of the
classroom.

It is concluded in the FIRST CHAPTER that the description of experiments
dealing with the development of insight, must be closely related to the
classroom situation. Secondly research in this field becomes more valuable
if and when the results can be brought into a relationship to each other by
means of an underlying principle. The defining of one — isolated -
concept in a theoretical and terminological vacuum, may well lead to
confusion.

In CHAPTER TWO it is stated that many of the formal concepts used in
teaching are not understood by the pupils. Examples are given, some of
which deal with the difference in meaning of words, depending on the
context in which they are used (everyday life over against scientific termi-
nology). Other examples show the difficulties in the understanding of
schematic drawings and three-dimensional models, both typical results
of formal thinking.

It is argued that the role of language and the role of the teacher must
be taken into account into theories about the development of insight.
The experiments have been carried out in such a way as to make proto-
cols possible. In them the attention is concentrated on the verbal aspects
of the lessons.

The chapter ends with the formal question upon which the experiments
have been based:

If, at the start of teaching a new subject, we make a free discussion
possible about a problem derived from the scientific structure of the
subject — and at the same time within the grasp of the pupils — will
certain patterns emerge in the following series of actions and inter-
actions which lead to the solution of the problem?
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CHAPTER THREE deals with formal structures which the attention of the
pupils will be concentrated upon during the experimental lessons. These
lessons are all based on the methods of systematic arangement. In Biology
this is important in the fields of Systematics and Comparative Anatomy.

The first series of experimental lessons deals with the grouping of
leaves. (Motivation and purpose: the work of Linnaeus.)

During the second series pupils compare the extremities ' of vertebrate
animals. (Motivation and purpose based on the question: "What is an
extremity?")

The third series deals with the comparison of flowers. (This series is not
further dealt with in this summary.)

CHAPTER FOUR contains a condensation of the protocols of these series
of lessons.2

The protocols about the grouping of leaves.

The teacher has told about Linnaeus and his importance for Systematics.
Groups of two or three pupils will have a try at sorting out about forty
leaves.

Their first conversation mainly consists of sentences like: "Have you
got this one?" or: "Have you got a leaf'like thisl", i.e. verbal extensions
of their sorting-actions.

After a short period, the groups of pupils compare their results; they
find that these diverge widely from group to group and even from one
individual to the other. They try to find the reason by means of discussion.
Some of the results are laid down in tabulated form. This is done because
the number of small groups of leaves selected, varies widely in different
groups of pupils. By means of drawings on the blackboard pupils try to
indicate on what types of leaves their grouping depended.

This situation demands a more accurate method of expression; ade-
quate descriptions are necessary for explaining to the others how and
why a certain arrangement was preferred. The pupils finds emergency
characteristics ("ƒ looked for the pinkings along the edge"), leading
to relevant characteristics.

1 „extremities" is used here in the sense of: (arms and) legs.
2 Part II of this publication contains the full texts of several protocols.
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When it becomes clear that each pupil's observations are based on
different notions, the conclusion is reached that all must agree first upon
what to look for.

This changes the discussion decisively. The pupil does not any longer
mention leaves as such, but groups of distinct features. He realises that
he uses abstract categories in sorting. ("You must draw rough outlines to
see the form" or ''We must leave out details to find a characteristic", and
— very significantly — "The vein-form is something you just think".)

By now it is easy for him to accept a formal division as used by biologists.

The protocols about the comparison of extremities.

During the first stage we find a non-adequate use of language. The pupil
uses functional aspects in comparing parts of the body. (In this way a tail
can easily become an extremity.) Soon the pupils realise that certain ex-
tremities belong together, i.e. they seem to belong to one group (for
instance the arms and legs of the human body). Adding animal legs to
this group requires a great deal of analysing, especially with the "difficult"
legs of birds and frogs. This analysis leads to a more accurate use of lan-
guage. The meaning of such words as order, number, growing together
(with another bone) and deformation becomes increasingly important. It
makes the pupil use abstract terms; for him an extremity now becomes a
group of topologically related bones.

Supporting hypotheses emerge: a bone cannot shift its position or
double itself; however, it can grow together with another bone or change
its form considerably.

The pupil is now able to develop a general scheme that embraces the
whole group of extremities. The drafts made by the pupils for this purpose
closely resemble the scientifically recognised scheme. It is now easy for
him to accept the formal scheme used by the biologists.

Comparison of the protocols shows that the classroom discussions
develop according to a constant pattern. The following theoretical ap-
proach is based upon this pattern.

Description of cybernoëgenesis.

Under certain circumstances, as mentioned in the basic question on
page 90, guided learning is to be regarded as being composed of small
developmental units, i.e. cybemogenes (chapter five).
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A cybernogene comprises the following phases:

1: The initial phase.

The teacher plans his teaching programme and the teaching aids ac-
cording to the scientific structure of his subject. They are planned with
the aim of raising such problems in the pupils' minds as are instrumental
(i.e. relevant) in his gaining the required insight. In this phase the pupil
is not yet actively concerned with the cybernogene.

Example: Before the sorting out of leaves the teacher must first
analyse botanic Systematics, prepare the task for the pupils of col-
lecting and drying the leaves and prepare the story of Linnaeus. This
story must give a clear picture of the general problem, without
disclosing the nature of the special problems the pupils will
encounter.

2. The purpose.

With a suitable introduction and examples the pupil is sensitized to
certain problems, to a specific aim. This purpose makes the teaching aids
relevant. Here scientific and ordinary language meet. The pupil them pro-
ceeds to action. This situation fosters and stimulates the emergence of
essential problems.

Example: The actual narration of the story of Linnaeus combined
with the order to sort out leaves.

3. The context development.

Action and discussion will result in a set of experiences, common to
the group, i.e. the context. More precise use of language will structuralise
the context. The resulting concepts will become meaningful within this
context.

Example: To this development belong all discussions and actions,
in classifying leaves, leading to the discovery and phrasing of the
concept characteristic: or, in classifying extremities, the discovery and
phrasing of the concepts order and number.
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4. The concept phase.

The forming of concepts concludes the development of the context.
The initial material and problems have now become communicable in
(more) scientific terminology. The pupil now deals with sets of character-
istics instead of concrete matters.

Example: The evolving of the category venation during the discussion
about the sorting out of leaves, and of the category diagram of ex-
tremities after the comparing and grouping of extremities. (In Dutch
we use special terms for both abstract categories: venation is called
nervatuur and the diagram is called bouwplan.)

Additional remarks.

New processes of learning will follow the concept-phase. Two elements
will be instrumental:

a: the application of the concepts to new material.
b: the forming of concepts based on those already acquired.
In the former case we will chiefly see a growing insight into the nature

of the concepts already known. In the latter case new parts of the subject
will be studied, in which for instance the relations between initial concepts
may figure.

The final part of CHAPTER FIVE deals with possible (mainly hypothetical)
new developments and the part to be played in them by cybernogenes.
The chapter ends with a set of nine definitions. Two of them follow:

Cybernoëgenesis.: the whole of didactic processes based upon material
especially designed for the purpose of making pupils
adopt formal structures in their thinking.

Cybernogene: the smallest developmental unit emerging in group
communication during the assimilation of a certain
existing formal structure with a fixed purpose as to
specially designed basic material; this structure is un-
known to the group with the exception of the leader
(i.e. teacher.)

In addition definitions were given of initial phase (Part I, p. 59), purpose
(p. 59), context-development (p. 60), basic material (p. 60) extension of the
concept-phase (p. 60) and extension of the initial phase, (p. 60).
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In CHAPTER six an endeavour is made to apply this theoretical approach
to some practical problems in teaching: the designing of teaching aids,
and the use of cybernogenes as a way of evaluating certain modes of
teaching.

CHAPTER SEVEN compares cybernoegenesis with results of some other
research work.

In the FINAL CHAPTER an effort is made to evaluate this theoretical ap-
proach in general and to find a place for it in the existing scientific
structure.
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ERRATA

Deell

blz. 45: demonstratie-sprong moet zijn: sprong-demonstratie
blz. 85: 2e regel v.o. page 90 moet zijn: page 83

Deel II

De paarse kleur in de gekleurde illustraties moet bruin zijn.
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