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Samenvatting g 

Dee ontwikkeling van het proportioneel redeneren speelt een belangrijke rol in de 
cognitievee ontwikkelingspsychologie. Een veelgebruikte taak om het proportioneel 
redenerenn te onderzoeken is de balanstaak. Deze taak vraagt een voorspelling van de 
bewegingg van een weegschaal, bij plaatsing van een aantal gewichten, op een bepaalde 
afstandd van het draaipunt {zie bladzijde 2 voor een afbeelding). De balanstaak neemt een 
belangrijkee plaats in in de ontwikkelingspsychologie om verscheidene redenen. De taak 
kann worden afgenomen bij kinderen in een brede leeftijdsspanne. Zelfs jonge kinderen 
hebbenn al een idee van de beweging van de weegschaal, terwijl veel adolescenten de taak 
nogg niet geheel begrijpen en falen op sommige balansproblemen. Ook heeft de balanstaak 
dee interesse van veel ontwikkelingspsychologen omdat het gedrag van kinderen kan 
wordenn beschreven met slechts een beperkt aantal cognitieve strategieën of regels. Siegler 
(1976,, 1981) veronderstelt dat kinderen één van vier regels gebruiken om 
balansproblemenn op te lossen. Zo'n regel bestaat uit een aantal stappen die 
achtereenvolgenss worden uitgevoerd tot een oplossing wordt bereikt. Hoe verder de 
ontwikkeling,, hoe complexer de regel. De complexiteit wordt uitgedrukt in het aantal 
stappenn waaruit de regel bestaat en de inhoud van de stappen. Zo bevat de meest 
complexee en enige correcte regel het vergelijken van de producten van gewicht en afstand, 
aann beide kanten van de balans. Figuur 1, in Hoofdstuk 5, geeft een overzicht van de 
regelss en de stappen waaruit de regels zijn opgebouwd. De opvatting van gedrag als het 
resultaatt van het gebruik van regels heeft als consequentie dat de cognitieve ontwikkeling 
vann kinderen zich kenmerkt door discontinue overgangen van regel naar regel. Het is 
echterr lastig deze theorie empirisch te toetsen; de veronderstelde strategieën zijn immers 
niett direct observeerbaar, maar latent. Een manier om ze te bestuderen is via het gedrag. 
Inn dit proefschrift wordt getracht te toetsen of kinderen inderdaad cognitieve strategieën 
gebruikenn om balansproblemen op te lossen en wordt een beschrijving van de strategieën 
gegeven.. De ontwikkeling van het gedrag op de balanstaak en van de achterliggende 
cognitievee strategieën wordt gemodelleerd ten einde te toetsen of de overgangen tussen de 
regelss zich werkelijk discontinu voltrekken. 

InIn Hoofdstuk 1 wordt betoogd waarom in dit proefschrift de voorkeur wordt gegeven 
aann een niet-verbale boven een verbale methode om de oplossingsstrategieën van kinderen 
tee achterhalen. Het lijk t voor de hand te liggen om kinderen te vragen naar de manier 
waaropp zij een probleem oplossen. Een verbale methode levert echter problemen op, zoals 
hett niet goed kunnen verwoorden van een gedachte, verlegenheid en moeilijkheden in de 
interactiee tussen proefleider en kind. Hoewel een verwoording van een strategie meestal 
duidtt op het gebruik van deze strategie, hoeft het ontbreken van zo'n verwoording er niet 
perséé op te wijzen dat het kind de strategie niet toepast. In dit geval dreigt het gevaar van 
onderschattingg van het cognitieve niveau van een kind. Wanneer meerdere gedragsmaten 
(dus,, zowel een oplossing van een probleem als een verbale verklaring van deze oplossing) 
duidenn op eenzelfde strategie, geeft dit de onderzoeker meer zekerheid over het gebruik 
vann die strategie. Omdat verbale methoden echter problemen kunnen opleveren, kan men 
ookk kiezen voor het gebruiken van andere gedragsmaten, zoals reactietijden, of voor het 
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gebruikenn van antwoorden op meerdere items om meer zekerheid te krijgen over het 
cognitievee proces van het kind. Siegler (1976, 1981) beschrijft een niet-verbale methode 
omm het cognitieve proces op onder andere de balanstaak te bepalen. Deze methode gaat 
uitt van een aantal regels die deels opgesteld zijn aan de hand van een taakanalyse en deels 
zijnn afgeleid uit de verklaringen die kinderen geven voor hun oplossingen. De 
regelbepalingg methode is er echter op gericht de regels die kinderen gebruiken met een 
niet-verbalee methode vast te stellen. Hiertoe is een aantal specifieke balansproblemen 
bedachtt waarop het gebruik van de verschillende regels verschillende antwoordpatronen 
genereert.. Door de verkregen antwoordpatronen te vergelijken met de verwachte 
antwoordpatronenn kan de gebruikte regel achterhaald worden. In dit proefschrift wordt 
eenn statistisch model toegepast om de antwoordpatronen te analyseren. In plaats van het 
tellenn van het aantal overeenkomsten en verschillen, wordt een schatting gemaakt van 
eenn model dat de antwoordpatronen als gevolg kan hebben. Een statistisch model geeft de 
mogelijkheidd om te toetsen of een theorie overeenkomt met de observaties. Het toegepaste 
modell  is een latente structuurmodel met een categorische latente variabele. In zo'n model 
verklaartt de latente variabele de relatie tussen de geobserveerde variabelen. In het geval 
vann de balanstaak betekent dit dat het niveau van de latente variabele (een regel) de 
antwoordenn van kinderen op balansproblemen bepaalt. Het latente structuurmodel dat 
geschiktt is voor het achterhalen van kwalitatief verschillende regels op de balanstaak is 
hett latente klassenmodel. In Hoofdstuk 1 wordt betoogd hoe latente structuurmodellen 
vann belang kunnen zijn bij het ontdekken van cognitieve processen bij kinderen. 

Inn Hoofdstuk 2 wordt aangetoond dat het toepassen van het latente klassenmodel 
nuttigg kan zijn bij het detecteren van cognitieve strategieën. Twee datasets, één bestaande 
uitt responsen van kinderen op de balanstaak en één gegenereerd met behulp van een 
neuraall  netwerk model, zijn geanalyseerd. Het neuraal netwerk model is door anderen 
voorgesteldd als een model van het probleem-oplosgedrag van kinderen. Een vergelijking 
vann de resultaten van de twee datasets leverde de volgende conclusies op. Het gedrag van 
dee kinderen kon accuraat beschreven worden met latente klassenmodellen en de klassen 
kondenn vaak geïnterpreteerd worden in termen van regels die reeds bekend waren. Tevens 
iss een aantal nieuwe regels ontdekt. De antwoordpatronen die gegenereerd werden met 
hett neurale netwerk konden meestal niet goed beschreven worden met het latente 
klassenmodel.. In het enkele geval dat een passend latente klassenmodel gevonden werd, 
kondenn de latente klassen slecht geïnterpreteerd worden als één van de reeds bekende of 
dee nieuwe regels. In tegenstelling tot wat de ontwerpers van het neurale netwerk 
beweerden,, verschilt het gedrag van het neurale netwerk sterk van het gedrag van 
kinderenn op de balanstaak. 

Naastt deze resultaten van de toepassing van latente klassenanalyse op de balanstaak 
kwamenn ook de volgende nadelen naar voren. Zo bleken de statistische fitmaten niet 
altijdd met elkaar in overeenstemming. De maten wezen verschillende modellen als het 
bestee aan, hoewel nadere bestudering van de modellen tot de conclusie leidde dat het ene 
modell  meestal niet meer was dan een bescheiden uitbreiding van het andere model. Een 
anderr nadeel van latente klassenanalyse is dat men vaak te maken heeft met datasets met 
slechtt gevulde cellen. De responsen worden niet alleen per item, maar ook per categorie 
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vann elk item geanalyseerd. Wanneer men te maken heeft met zo'n schaarse dataset, heeft 
ditt gevolgen voor de verdelingen van de fitmaten. De bootstrap-methode biedt uitkomst in 
dezee situatie. Een ander probleem van latente klassenanalyse, maar ook van andere 
statistischee analysemethoden, is de invloed van de steekproefgrootte. Hoe groter de 
steekproefgrootte,, hoe groter de power van de analyse. Dit leidt ertoe dat men meer 
klassenn zal vinden bij een grotere steekproef. Tenslotte waren de resultaten van de 
toepassingg van latente klassenanalyse moeilijker te interpreteren dan de resultaten van de 
toepassingg van de oorspronkelijke regelbepaling methode van Siegler. Dit is echter niet te 
wijtenn aan de analysemethode, maar aan de data. Waarschijnlijk zijn de data meer 
complexx dan de oorspronkelijke regelbepaling methode kan weerspiegelen. 

Inn Hoofdstuk 3 werd getracht het onderzoek, gerapporteerd in Hoofdstuk 2, uit te 
breiden.. Er werden meer kinderen getest, in een bredere leeftijdsspanne. Er werd niet 
alleenn geregistreerd of een antwoord goed of fout was, maar er werd ook geregistreerd 
welkee beweging van de schaal door het kind voorspeld werd: doorslaan naar links, rechts 
off  in evenwicht blijven. Er werd getracht het gebruik van strategieën tijdens de gehele test 
tee volgen door het strategiegebruik op verschillende punten in de test vast te stellen en de 
veranderingenn tussen die punten te bestuderen. Ook in Hoofdstuk 3 beschreven de latente 
klassenmodellenn de data bevredigend. De klassen konden vaak geïnterpreteerd worden in 
termenn van de reeds bekende regels en alternatieve regels. Er werd geconcludeerd dat 
kinderenn één van de volgende regels gebruiken om balansproblemen op te lossen. De 
jongstee kinderen vergelijken alleen de aantallen gewichten die op de balans worden 
geplaatstt (Regel I). De wat oudere kinderen vergelijken ook de afstanden tot het draaipunt 
vann de gewichten, maar alleen wanneer de aantallen gewichten gelijk zijn (Regel II). In 
Hoofdstukk 3 werd een nieuwe interpretatie gegeven van Regel III . Kinderen die op dit 
niveauu opereren, gebruiken een scala aan regels waarin de gewichtsdimensie en de 
afstandsdimensieafstandsdimensie gecombineerd worden. Kinderen kiezen de meest geschikte strategie uit 
ditt scala. Gokken is een voorbeeld van zo'n strategie, maar ook het vergelijken van de 
sommenn van gewicht en afstand is een mogelijke strategie (additie-regel). De factoren die 
dee keuze van een strategie bepalen zijn niet bekend. De oudste kinderen gebruiken de 
correctee en meest complexe strategie: zij vergelijken de producten van gewicht en afstand 
vann beide kanten van de balans. De bevindingen leidden tot het ontwerp van een 
ontwikkelingsmodell  voor de balanstaak. Het model is gebaseerd op het overlappende 
golvenmodell  van Siegler (1996). In een overlappend golvenmodel kan een kind over 
verschillendee strategieën beschikken en die strategie kiezen die op dat moment het meest 
geschiktt lijkt . Ontwikkeling vindt plaats doordat een kind de voorkeur begint te geven aan 
bepaaldee strategieën, terwijl het andere strategieën steeds minder vaak gaat gebruiken. 
Hett model is onder andere van toepassing op het leren optellen. Kinderen kunnen op 
verschillendee manieren de som van twee getallen bepalen: bijvoorbeeld door op hun 
vingerss te tellen, door te tellen vanaf het grootste getal of via een automatische strategie. 
Ookk een volwassene heeft al deze strategieën tot zijn of haar beschikking, maar bij een 
volwassenee zal optellen veelal automatisch gebeuren. De geleidelijke ontwikkeling in het 
overlappendee golvenmodel contrasteert met de discontinue ontwikkeling in een ander 
bekendd ontwikkelingsmodel: het trapsgewijze model. In dit model wordt elke strategie 
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voorgesteldd door een trede. De overgang van het gebruiken van een simpele strategie naar 
hett gebruiken van een meer complexe strategie vindt sprongsgewijs plaats: het kind 
springtt naar een volgende trede. Het ontwikkelingsmodel voor de balanstaak, dat in 
Hoofdstukk 3 wordt voorgesteld, is een overlappend golvenmodel, dat echter ook 
elementenn van het trapsgewijze model bevat. Het model voorspelt dat de overgang van de 
meestt eenvoudige strategie (Regel I) naar de iets meer complexe strategie (Regel II) 
sprongsgewijss plaatsvindt. De overgang van Regel II naar het scala van regels dat bekend 
staatt als Regel III is meer gradueel. De overgang naar Regel IV wordt weer beschreven als 
eenn sprong. Deze kan worden veroorzaakt door specifiek onderwijs of door een overgang 
naarr het formeel-operationele stadium. 

InIn Hoofdstuk 4 wordt de voorspelling getoetst dat de ontwikkeling van Regel I naar 
Regell  II discontinu verloopt. Deze voorspelling kan alleen getoetst worden door het 
toepassenn van een formeel model en daaruit afgeleide empirische criteria. Het cusp model, 
uitt de catastrofe theorie, is zo'n formeel model dat discontinuïteiten beschrijft. De sprong 
inn een onafhankelijke variabele wordt veroorzaakt door continue, kleine veranderingen in 
tweee onafhankelijke variabelen. Een sprongsgewijze overgang die door het cusp model kan 
wordenn beschreven is de overgang van water naar ijs. De sprong van water naar ijs wordt 
veroorzaaktt door kleine, geleidelijke veranderingen in druk en temperatuur. Het cusp 
modell  biedt voordelen boven andere modellen voor discontinuïteiten omdat het een 
sprongg kan voorspellen en verklaren. Andere modellen voor discontinuïteiten zijn meer 
beschrijvendd van aard. Het cusp model is een wiskundig model en het is in principe 
mogelijkk om te toetsen of de mathematische vergelijkingen van het model toepasbaar zijn 
opp verzamelde data. Deze toetsmethode stelt echter hoge eisen aan de data. Zo is vereist 
datt alle onafhankelijke variabelen bekend zijn. Een andere methode om te toetsen of het 
cuspp model de data goed beschrijft, is door na te gaan of de data voldoen aan bepaalde 
criteria.. Deze criteria, die afgeleid worden van het model, worden catastrofe vlaggen 
genoemd.. In Hoofdstuk 4 is getoetst of vijf van de acht afgeleide vlaggen voorkomen in 
hett gedrag van kinderen op de balanstaak. Hierbij ging de aandacht uit naar de eerste twee 
regelss die kinderen gebruiken om balansproblemen op te lossen. De vlaggen bimodaliteit 
enn ontoegankelijk gebied vereisen dat er slechts twee soorten gedrag mogelijk zijn en dat 
tussenliggendd gedrag afwezig is. In Hoofdstuk 4 wordt inderdaad geobserveerd dat 
kinderenn alleen gedrag vertonen dat duidt op het gebruik van Regel I of Regel II en niet 
vann een tussenliggend niveau. Een derde, intuïtieve, vlag is de plotselinge sprong. Door 
eenn onafhankelijke variabele langzaam te vergroten, zou er plotseling een sprong moeten 
plaatsvindenn in het gedrag van kinderen op de balanstaak. In Hoofdstuk 4 is geopperd dat 
dee perceptie en het verwerken van de afstandsdimensie ("encoderen") een oorzakelijke 
invloedd kan hebben op de strategie die aangewend wordt voor het oplossen van 
balansproblemen.. Deze variabele is echter niet zomaar te vergroten bij kinderen. Door het 
testmateriaall  te manipuleren bleek het wel mogelijk om het encoderen van de 
afstandsdimensiee te vergemakkelijken. Er vond inderdaad een sprong plaats van Regel I 
naarr Regel II bij het vergemakkelijken van het encoderen van de afstandsdimensie. 
Hysteresis,, de vierde vlag, is één van de belangrijkste catastrofe vlaggen. Hysteresis is een 
vlagg die werkelijke discontinue ontwikkeling onderscheidt van bijvoorbeeld versnelde, 
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maarr continue, groei. In het voorbeeld van de verandering van ijs naar water vindt 
hysteresiss plaats. Als temperatuur verhoogd wordt, smelt ijs bij 0°C. Wanneer de 
temperatuurr verlaagd wordt, in schokvrije omstandigheden, bevriest het water pas weer 
bijj  -4°C. In Hoofdstuk 4 is dit fenomeen ook geobserveerd in het gedrag van kinderen op 
dee balanstaak. Wanneer het encoderen van de afstandsdimensie weer bemoeilijkt werd, 
sprongenn kinderen terug naar Regel I. Deze sprong vond plaats bij een kleinere waarde van 
dee onafhankelijke variabele dan de sprong omhoog. De vijfde onderzochte vlag, 
divergentie,, is niet geobserveerd. Desondanks zijn het observeren van hysteresis in twee 
verschillendee experimenten, onder verschillende condities, en het uitblijven ervan in een 
controleconditie,, opmerkeüjke resultaten. Ze bieden overtuigend bewijs voor de hypothese 
datdat het cusp model een goede beschrijving geeft van de overgang van Regel I naar Regel II 
enn dat deze overgang gekenmerkt wordt door discontinuïteit. 

Inn Hoofdstuk 5 is een tweede gedragsmaat gebruikt om meer informatie te 
verkrijgenn over de inhoud van de strategieën die kinderen gebruiken om balansproblemen 
opp te lossen. Wanneer verschillende gedragsmaten hetzelfde cognitieve proces indiceren, 
kann men met meer zekerheid de inhoud van het proces vaststellen. Er is voor gekozen om 
dee tijd die kinderen gebruiken om balansproblemen op te lossen te meten. Er wordt 
verondersteldd dat elke stap, die onderdeel is van een strategie, een bepaalde hoeveelheid 
tijdd kost. Over het algemeen geldt dat hoe meer stappen er genomen moeten worden, hoe 
langerr de oplossingstijd zal zijn. De oplossingstijd kan daarmee informatie geven over het 
cognitievee proces dat het kind doorloopt bij het oplossen van een probleem. Ook kan het 
metenn van reactietijden nuttig zijn voor het onderzoeken van strategiewisselingen tijdens 
dee test. In Hoofdstuk 5 wordt beargumenteerd dat een wisseling van strategie 
voorafgegaanvoorafgegaan kan worden door een langere oplossingstijd, waarin het kind twijfelt over de 
huidigee strategie en waarin het zoekt naar een andere manier om het probleem op te 
lossen.. Een wisseling kan ook gevolgd worden door een verlengde oplossingstijd, omdat 
hett kind nog niet geoefend is in het uitvoeren van de strategie. Tenslotte vereist de 
catastrofee vlag "critical slowing down" dat een overgang tussen strategieën gepaard gaat 
mett een langere oplossingstijd. In Hoofdstuk 5 werden de reactietijden gemeten van 
kinderenn die een balanstaak op de computer maakten. De strategieën die de kinderen 
gebruiktenn werden bepaald door middel van latente klassenanalyse. Vervolgens werden de 
reactietijdenn van kinderen die dezelfde strategie gebruikten bestudeerd. Kinderen die een 
simpelee strategie gebruikten, lieten op alle soorten items gelijke, snelle reactietijden zien. 
Kinderenn die een meer complexe strategie gebruikten, gebruikten deze strategie alleen op 
itemss waarop dat echt nodig bleek. Er was een grotere variatie te zien in de reactietijden 
vann kinderen die een complexe strategie gebruikten: op sommige items reageerden ze heel 
snel,, terwijl ze over het oplossen van andere items een lange tijd deden. Tenslotte tonen 
dee resultaten aan dat zowel voor als na een strategiewisseling de reactietijd verlengd kan 
zijn.. Veranderingen in de reactietijd kunnen wellicht een strategiewisseling voorspellen. 
Idealiterr zou men de reactietijden en de antwoordpatronen van kinderen gelijktijdig, 
gecombineerdd in één model, analyseren. Dit is een toekomstig onderzoeksproject. Nu 
wordtt geconcludeerd dat het meten van reactietijden een nuttige aanvulling kan zijn op 
hethet verzamelen van antwoordpatronen. 
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Hoofdstukk 6, tenslotte, geeft een samenvatting van de bevindingen van het 
proefschrift.. De vraag wordt gesteld of de strategieën die gedetecteerd zijn, voldoen aan de 
criteriaa die aan regels worden gesteld. Deze criteria zijn opgesteld door Reese (1989). 
Volgenss Reese kan gedrag als regelgestuurd worden beschouwd wanneer het gedrag 
regelmatigg voorkomt en op meerdere manieren geuit wordt (bijvoorbeeld in taal, in een 
antwoordpatroon,, in reactietijd). Tevens moet het gedrag in meerdere situaties 
geobserveerdd worden. Het gedrag kan worden voorspeld uit de verwachtingen die afgeleid 
wordenn van een regel en de overgangen tussen regels zijn discontinu. Tenslotte meent 
Reesee dat mensen zich bewust zijn van de regel die ze gebruiken. Regel I voldoet aan al 
dezee criteria, behalve wellicht het criterium van bewustzijn. Het is moeilijk dit bewustzijn 
tee meten omdat het onduidelijk is hoe het zich manifesteert. Vragen naar een verklaring 
vann gedrag is een mogelijkheid om het bewustzijn te onderzoeken, maar dit levert eerder 
genoemdee problemen op. Regel II voldoet niet aan het consistentiecriterium en de 
geobserveerdee reactietijden verschillen van de verwachte reactietijden. Het is onduidelijk 
off  de regel kan worden gegeneraliseerd naar andere situaties en taken. Regel III voldoet 
aann geen enkel criterium. Het gedrag is noch regelmatig, noch discontinu en het gedrag 
kann niet voorspeld worden uit de verwachtingen. De additie-regel wordt wel consistent 
gebruiktt en de geobserveerde responsen komen overeen met de verwachte responsen. Het 
gedragg is echter niet discontinu. Het wordt afgewisseld met andere variaties van Regel III . 
Hett is waarschijnlijk dat de additie-regel naar andere situaties en taken kan worden 
gegeneraliseerd,, maar deze hypothese moet getoetst worden. Verder onderzoek kan 
wellichtt ook de vraag beantwoorden of het gedrag dat gedefinieerd wordt als Regel IV 
werkelijkk als een regel beschouwd mag worden. Hoewel het gedrag voldoet aan het 
regelmatigheidscriteriumm en responsen en reactietijden kunnen worden voorspeld uit de 
verwachtingen,, is het nog onduidelijk of het gedrag voldoet aan het 
discontinuïteitscriterium. . 


