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Nederlandse Samenvatting (Summary in Dutch) 

Een instructieomgeving voor het leren oplossen van juridische casus. 
PROSA. 

Het proefschrift beschrijft motivering, ontwerp, implementatie en evaluatie 
van PROSA. PROSA (PRObleem Situaties Algemeen bestuursrecht) is een 
instructieomgeving voor het leren oplossen van juridische casus. 
Rechtenstudenten ondervinden ernstige moeilijkheden bij het (leren) 
oplossen van juridische casus. Dat blijkt bijvoorbeeld uit tentamenresultaten. 
Het overgrote deel van de juridische tentamens bestaat uit casus die door de 
student moeten worden opgelost. Terecht want het gaat hier om een centrale 
activiteit van juristen. Het is daarom van groot belang dat studenten de 
vaardigheid goed leren. Alvorens instructie te ontwerpen voor het leren 
oplossen van juridische casus is het belangrijk inzicht te krijgen in het type 
moeilijkheden en de oorzaken voor die moeilijkheden. Op basis van kennis 
over de moeilijkheden kunnen vervolgens remedies worden voorgesteld, die 
verwerkt kunnen worden in het instructieontwerp. 
Wij hebben in ons onderzoek in eerste instantie aansluiting gezocht bij 
eerder onderzoek naar moeilijkheden van rechtenstudenten met 
casusoplossen. Crombag en collega's (1970, 1971, 1972, 1977) 
observeerden dat rechtenstudenten onsystematisch te werk gaan. De oorzaak 
hiervoor werd door de onderzoekers gezocht in het ontbreken van een 
methodiek voor casusoplossen. Om studenten te ondersteunen werd een 
methode geconstrueerd en vervolgens onderwezen. Er is geen evaluatiestudie 
uitgevoerd naar het effect van deze aanpak. Er zijn echter wel duidelijke 
aanwijzingen dat de resultaten niet zo positief zijn als werd verwacht. Om 
meer specifiek inzicht te krijgen in het soort moeilijkheden en de oorzaken 
ervan hebben we een hardopdenk experiment uitgevoerd onder 
rechtenstudenten en juristen. In dit experiment werden rechtenstudenten en 
juristen gevraagd hardopdenkend juridische casus op te lossen. Om de aldus 
verkregen data te kunnen analyseren is een interpretatiemodel geconstrueerd 
waarin zowel de oplosactiviteiten (strategie) als de domeinkennis die 
gebruikt wordt bij het oplossen geïdentificeerd kunnen worden. 
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De resultaten van ons hardopdenk onderzoek laten allereerst zien dat 
studenten minder onsystematisch te werk gaan dan uit het onderzoek van 
Crombag et. al. zou zijn gebleken. Het gebrek aan systematiek is slechts 
schijnbaar, het is afhankelijk van hoe de protocollen worden geïnterpreteerd. 
Crombag et. al. maken geen duidelijk onderscheid tussen methode en 
kennis. Uit onze protocollen blijkt evenwel dat de studenten niet beschikken 
over een kennisstructuur die een volledige systematiek toestaat. De wet is 
nog een half doolhof, waarbij de student al proberend de plattegrond steeds 
beter en explicieter in kaart brengt. De studenten blijken niet in staat een 
correcte en volledige juridische oplossing te construeren. Ze missen 
gegevens uit de situatiebeschrijving, ze missen elementen in de abstractie en 
ze missen elementen in de redeneerstructuur. Dit over het hoofd zien van de 
diverse typen elementen gedurende het proces van het oplossen van een 
casus wordt veroorzaakt door problemen met het beheren van informatie en 
problemen met het vinden van (de weg in) de benodigde kennis. Beide 
problemen zijn op hun beurt terug te voeren tot het gebrek aan kennis van de 
inhoud van het domein, of beter 'inzicht' in het domein, dat wil zeggen het 
hebben van kennis die voldoende gestructureerd is dat er (systematisch) een 
weg in gevonden kan worden. Dat domeinkennis een grotere rol speelt dan 
het volgen van een oplosstrategie wordt bevestigd door de uitkomsten van 
het hardopdenk onderzoek waarin de juristen een casus buiten hun terrein 
van expertise moesten oplossen. 
Op basis van deze resultaten konden de eerste remedies worden 
geformuleerd. Om het beheren van informatie te ondersteunen wordt 
studenten een systematiek aangeboden om op het juiste pad te blijven en 
worden de activiteiten die studenten moeten uitvoeren beperkt tot de 
kernactiviteiten. Zowel de systematiek als de beperking van activiteiten 
worden gerealiseerd door externalisatie en visualisatie van de belangrijkste 
taakcomponenten en taakkarakteristieken. Onze resultaten gaven eveneens 
aan dat bestudering van de domeinkennis meer inzichten zou kunnen 
opleveren over de oorzaken van moeilijkheden met het gebruik van deze 
kennis. Een uitgebreide analyse van de domeinkennis, in casu het algemeen 
bestuursrecht, leverde nadere inzichten op over de oorzaken van 
moeilijkheden van studenten met het vinden van de juiste kennis. De 
juridische kennis is te vinden in jurdische bronnen als bijvoorbeeld de wet. 
De structuur waarin die kennis wordt aangeboden is niet de expliciete 
structuur die naar voren komt bij het toepassen van die kennis. 
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De centrale moeilijkheid die studenten ondervinden bij het toepassen van de 
domeinkennis is dat ze de tekststructuur moeten omzetten in een expliciete 
gcbruiksstructuur. Daarnaast zorgen de vaak moeilijk leesbare wetteksten en 
de ondoorzichtelijke toegankelijkheid van wetten eveneens voor problemen. 
De remedie die op grond hiervan werd voorgesteld is om gestructureerde 
toegang tot de wetteksten aan te bieden. Om het construeren van een 
expliciete structuur te ondersteunen wordt een functionele differentiatie van 
de kennis voorgesteld. Om de toegang tot de wet te ondersteunen kunnen 
wetteksten in diverse alternatieve representaties beschikbaar worden gemaakt 
voor de student. 

Aangezien onze belangstelling in eerste instantie uitgaat naar het inrichten 
van onderwijs zijn de uitkomsten van ons hardopdenk onderzoek gebruikt 
als basis voor het ontwerp van PROSA. We hebben geen nader 
fundamenteel onderzoek gedaan om de gevonden moeilijkheden en hun 
oorzaken nader te toetsen. 
Voor het ontwerpen van de instructieomgeving hebben we gekozen voor een 
ontwerptheorie waarin specifieke aanwijzingen worden gegeven waartoe en 
op welke wijze materiaal moet worden gepresenteerd (Merrill, 1983, 1994). 
Dit heeft geresulteerd in een instructiemodel waarin een duidelijke scheiding 
is aangebracht tussen het materiaal dat wordt aangeboden om de gewenste 
prestatie bij de student uit te lokken enerzijds en materiaal voor 
ondersteuning anderzijds. 
Op basis van een beschrijving van de karakteristieken van computer 
programma's ontwikkeld voor het trainen van een specifieke vaardigheid, 
ook wel coaching systemen genoemd, is een beargumenteerde keuze 
gemaakt voor de functionaliteit van PROSA en de wijze waarop deze in 
PROSA wordt gerealiseerd. Om het ontwerp van PROSA te verfijnen 
hebben we vervolgens gekeken naar bestaand computer ondersteund 
onderwijs op het terrein van juridisch casusoplossen. Vervolgens zijn een 
functionele en technische specificatie gemaakt en is het ontwerp 
geïmplementeerd in Authorware'. 
Tijdens de ontwerp en implementatiefase is tevens een ontwikkeltest 
uitgevoerd om informatie te krijgen over het ontwerp, het uiterlijk, de 
gebruikersvriendelijkheid en de inhoud, alsmede om fouten in het ontwerp 
en de implementatie op te sporen. 

1 Authorware 4 copyright ©1997 Macromedia, Inc. San Francisco. California, USA. 
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PROSA is bedoeld als een instructieomgeving voor het leren oplossen van 
juridische casus. Om vast te stellen of PROSA daadwerkelijk de juridische 
casusoplosprestaties van rechtenstudenten verbetert is een evaluatiestudie 
uitgevoerd. Daartoe zijn twee experimenten opgezet. Het eerste experiment 
test het effect van PROSA, het tweede experiment test het effect van PROSA 
in relatie tot het tentamen. 
De uitkomsten van het eerste experiment, waarin het effect van PROSA is 
getest laat een opmerkelijke verbetering van de prestaties zien van studenten 
die met PROSA hebben gewerkt. Studenten die niet met PROSA hebben 
gewerkt verbeteren hun prestatie helemaal niet. 
De uitkomsten van het tweede experiment, waarin het effect van PROSA 
wordt getest in relatie tot het tentamen, lieten in eerste instantie geen 
verbeteringen zien. Studenten die met PROSA hebben gewerkt halen geen 
hogere cijfers dan studenten die niet met PROSA hebben gewerkt. Een 
uitgebreide post hoc analyse is uitgevoerd om enig licht te werpen op de 
tegenstrijdige uitkomsten van het eerste en het tweede experiment. Een 
verklaring voor de tegenstrijdige resultaten ligt in het feit dat de wijze waarop 
docenten de juridische oplossing waarderen afwijkt van de wijze waarop in 
PROSA een juridische oplossing wordt beoordeeld. De resultaten van een 
herscoring van een van de casus uit het tentamen op de wijze van PROSA 
heeft tot gevolg dat het positieve effect van PROSA weer duidelijk verschijnt. 
We kunnen vaststellen dat PROSA rechtenstudenten helpt bij het verbeteren 
van hun casusoplosprestaties. We moeten ons echter wel realiseren dat het 
hier gaat om een specifieke ondersteuning. PROSA helpt studenten bij het 
construeren van een correcte en volledige juridische oplossing. De 
volledigheidsnotie is waarschijnlijk het gevolg van de ondersteuning die 
PROSA de student biedt op het terrein van het beheren van de informatie. 
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