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CHAPTERR 7: 

SAMENVATTIN G G 

Alss mensen "inductief leren", leren zij door van een aantal voorbeelden algemene 

regelss af te leiden. Deze regels zijn vaak algemeen van aard; ze bestrijken een groter 

deell  van de probleem ruimte dan daadwerkelijk is waargenomen. De voorbeelden die 

tenn grondslag liggen aan de regels kunnen zowel door de leerder zelf zijn gegenereerd 

alss door een externe entiteit worden aangeboden. Zeker in de situaties waarbij de 

voorbeeldenn door de leerder moeten worden gegenereerd, is het niet ongebruikelijk 

datt inductief leren gelijk wordt gesteld met "in de wetenschap" gebruikelijke meth-

odess van onderzoek. Op basis van het actieve karakter van dit leren, verbonden met 

hett "zelf onderzoeken en ontdekken", is geclaimd dat dit een goede manier is om 

robustee kennis op te doen. Echter, experimentele studies lijken dit niet te bevestigen. 

Leerderss doen slechts weinig kennis op tijdens inductief leer sessies. Een van de vra-

genn onderliggend aan dit proefschrift is dan ook wat de oorzaak is van deze relatief 

teleurstellendee inductief leer resultaten. Hiertoe wordt het gedrag van leerders in drie 

verschillendee taken bestudeerd. Een belangrijk aspect hierbij is hoe het gedrag van 

dee leerder gemeten en beoordeeld wordt. In plaats van de gebruikelijke focus op 

kenmerkenn van leerders die verklaren waarom de effectiviteit van leren varieert, ligt 

dee focus in dit proefschrift vooral op de interactie tussen het gedrag en de kennis van 

dee leerder en hoe de beoordeling van het gedrag tot stand komt. 

Echter,, voordat inductief leren in volwassen besproken wordt, gaat dit proefschrift 

eerstt in op het leren tijdens ontwikkeling. In tegenstelling tot leren later op school 

off  tijdens psychologische experimenten in standaard leer-omgevingen is het uitzon-

derlijkk als jonge kinderen correctheids-feedback krijgen op hun cognitief gedrag. 

Hoofdstukk 2 beschrijft een computationeel model dat het gedrag van kinderen op 

dee balans-taak simuleert. In een balans-taak krijgt een kind een balans te zien waarop 
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opp verschillende afstanden zowel links als rechts van het scharnierpunt gewichten 

kunnenn worden geplaatst. De opdracht is om te voorspellen naar welke kant de ba-

lanss zal scharnieren. Het ontwikkelde model is, in tegenstelling tot alle bestaande 

modellenn van balans-taak gedrag, in staat om het zelfde tvpe leergedrag te laten zien 

alss kinderen, ook als er geen feedback wordt gegeven aan kind of model over de 

correctheidd van het antwoord. Daarnaast laat dit model zien dat uit het samenspel 

vann één simpele regel ("zoek de verschillen") en een aantal onderbouwde aannames 

dee verschillende stadia van gedrag verklaard kunnen worden. 

Dee overige hoofdstukken hebben betrekking op meer traditionele inductief leer 

taken.. In de Hoofdstukken 3 en 4 zijn Peter-taken onderwerp van studie. De op-

drachtt aan een leerder in een Peter-taak is uit te vinden hoe de nominale waardes 

vann een set gegeven onafhankelijke variabelen de (semi-)continue uitkomst op een 

afhankelijkee variabele bepalen. Hiertoe kan een leerder zelf experimenten genereren 

doorr een waarde te kiezen voor ieder van de gespecifieerde variabelen, waarna de 

waardee van de afhankelijke variabele opgevraagd kan worden. Dit is een van de taken 

diee zich meer leent voor de vergelijking met hoe in de wetenschap onderzoek wordt 

gedaan.. Echter, de op computationele modellen gebaseerde analyses die worden 

besprokenn in Hoofdstuk 3 tonen een belangrijk verschil aan tussen theorieën over 

wetenschappelijkk onderzoek en het gedrag van leerders. Een centraal element in the-

orieënn over wetenschappelijk onderzoek is "de hypothese". Volgens deze theorieën 

zouu "goede wetenschap" gefocusseerd moeten zijn op het construeren en testen van 

hypotheses.. Op basis van een vergelijking tussen de modellen in Hoofdstuk 3 en 

hett gedrag van leerders in de Peter-taak wordt echter beargumenteerd dat leerders 

inn deze taak hun gedrag nauwelijks laten sturen door hypotheses. In plaats daarvan 

latenn zij zich sturen door de layout van de taak en hun voorkennis of aannames over 

dee variabelen in de taak. Een ander aspect dat naar voren komt bij de bespreking 

vann de modellen is dat de mate van succes zoals gemeten in traditionele tests sterk 

afhankelijkk is van de voorkennis en assumpties van die leerder. Niet omdat de test 

directt deze voorkennis toetst, maar omdat de voorkennis de leerder kan leiden naar 

anderss onontdekt gebleven kennis. 

Dezee afhankelijkheid van voorkennis is de focus van Hoofdstuk 4. In dit hoofd-

stukk wordt beargumenteerd dat de standaard tests die gebruikt worden om inductief 

lerenn te meten niet voldoende zijn. Als men geïnteresseerd is in de kwaliteit van 
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hett inductief leren, dan is het noodzakelijk taak-afhankelijke aspecten uit te sluiten. 

Echter,, gezien de sterke invloed van voorkennis op de gemeten scores is een maat 

diee puur de nieuw opgedane kennis meet niet noodzakelijkerwijs een goede maat 

voorr de kwaliteit van het ontdekgedrag. Als alternatief voor een puur op een eind-

testt gebaseerde score wordt in Hoofdstuk 4 een maat besproken die de consistentie 

tussenn het gedrag van een leerder en de score op een eindtest meet. Deze maat 

wordtt onderbouwd door twee verschillende Peter-taken te vergelijken, waarbij wordt 

aangetoondd dat de op consistentie gebaseerde score minder beïnvloed wordt door de 

veranderingenn in de taak-setting. 

Inn de Peter-taak worden zowel de onafhankelijke als de afhankelijke variabelen expli-

ciett gemaakt voor de leerders. Hoewel zij de experimenten zelf moeten genereren, 

hoevenn zij daardoor niet meer uit te zoeken welke variabelen mogelijk van belang zijn. 

Daarnaastt is de Peter-taak uitzondeüjk in de discreetheid van de variabelen: slechts 

inn weinig gevallen is de werkelijkheid zo goed op te delen in nominale waardes als in 

dee Peter-taak. 

Opties,, de taak die besproken wordt in Hoofdstuk 5, is speciaal ontworpen om in-

ductieff  leren te meten in een setting die gelijkwaardiger is aan de complexe werkeli-

jkheid.. In de standaard Opties simulatie setting krijgt de leerder een lege werkbank 

aangebodenn waarop lenzen en lampen geplaatst kunnen worden. Door het verplaat-

senn van objecten of het veranderen van eigenschappen (bijvoorbeeld de hoek die 

dee lichtstraal maakt met de optische as) kan de leerder zelf experimenten genereren. 

Eenn belangrijk aspect hierbij is dat tijdens het manipuleren de effecten hiervan di-

rectt te zien zijn. Er is dus sprake van continue in plaats van discrete experimentatie. 

Echter,, de inductief leer resultaten in deze taak vielen tegen. Zonder sturing of in-

perkingg kwamen de scores op post-tests nauwelijks uit boven pre-test scores. Door 

hett minder gestructureerde karakter van Opties zijn de methodes zoals besproken in 

Hoofdstukk 4 echter niet direct toepasbaar op het analyseren van inductief leer-gedrag 

inn Opties. Om deze analyses wel mogelijk te maken, is een kwalitatief redeneer model 

opgesteldd dat de continue experimentatie discreet analyseerbaar maakt. Door middel 

vann de analvse op basis van het kwalitatief redeneer model wordt ook in deze taak 

aangetoondd dat leerders wel degelijk adequate inductief leer strategieën beheersen. 

Echter,, doordat het onduidelijk is voor leerders wat zij worden geacht te ontdekken 

enn doordat een belangrijke variabele niet zonder meer te identificeren valt, besluiten 
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veell  leerders te stoppen voordat alle kennis verzameld is. 

Hoofdstukk 6 besluit het proefschrift met het bespreken van de relaties tussen de 

driee in dit proefschrift geanalyseerde taken. Op basis van de eerdere hoofdstukken 

introduceertt dit hoofdstuk drie factoren die het gedrag van leerders en hun succes 

inn een inductief leer taak bepalen. De eerste factor stelt dat leerders de af te leiden 

kenniss zo simpel mogelijk proberen te houden. De tweede factor benadrukt het 

belangg van voorkennis in het sturen van het ontdekgedrag. En "saliency", de derde 

factor,, geeft het belang aan van de opvallendheid van een onverwachte uitkomst 

off  variable. Als deze factoren in acht worden genomen blijkt dat het gedrag van 

ontdekkendd leerders beter is dan post-tests doen vermoeden. 


