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Kennisclips
Andrews & Goodson
A comparative analysis of models of instructional design
Definitions of models of systematic instructional design
- Een model is een abstractie van de werkelijkheid, bij sommige ID-modellen is dit te
ver doorgevoerd waardoor de modellen te a-specifiek worden.
- Zonder gebruiksaanwijzing bij het model kan een gebruiker niet inschatten of het
model waardevol is in zijn situatie en hij kan het model niet gebruiken.
- Bij veel modellen is het niet duidelijk of het model beschrijft, voorschrijft, voorspelt of
verklaart.
- Een model is niet hetzelfde als een theorie! Een model kan verschillende
theorieën bevatten.
- Met een model kun je de leeromgeving onderzoeken maar met een theorie kun je de
leeromgeving begrijpen en controleren.
Purposes of models of systematic instructional design
- ID-modellen hebben 4 doelen:
- Verbeteren van leren en instructie
- Verbeteren van het managen van ID en ontwikkeling
- Verbeteren van evaluatieprocessen
- Testen en bouwen van leren of instructie-theorie
- ID-modellen worden gebruikt als actieplan voor het ontwikkelen van instructie.
Voordelen hiervan zijn:
- Systematische en congruente assessments en revisies
- Procedures voor ontwikkeling en evaluatie
- Efficiëntere media-ontwikkeling
- Effectievere kwaliteitsbewaking
- Standaardisatie met effectievere communicatie tot gevolg
- Testen van theorie
- Of de ID-doelen gehaald worden, is afhankelijk van de interpretatie van degene die
het model gebruikt.
Categorization and analysis
- Models reviewed
- Beschrijving van de onderzoeksmethode
- Description of the first schema
- Tabel 1: Tasks in model development cf Ten Steps (hoe ontwerp je iets? wat
moet je doen?)

-

Tabel 2: Inventarisatie van model t.o.v. de tasks

Over het algemeen geen opvallende ontwikkeling in kenmerken van ID-modellen over de tijd.
Na 1972: Meer aandacht voor analysis, sequencing, install/maintain, need, alternatives,
constraints en costs.

-

Description of the second schema
- Tabel 3: Dimensies in model schemata (wat is de kwaliteit van een model?
waar komt het vandaan en is er een gebruiksaanwijzing?)

-

Tabel 4: Inventarisatie van model t.o.v. de dimensies

-

Possible reasons for model proliferation
- Waarom zijn er zo veel ID-modellen?
- “Not-invented-here syndrome”
- Ontbreken van documentatie over de kwaliteit. Veel modellen worden
niet uitgeprobeerd en gereviewd, waardoor er bij gebruikers twijfel
ontstaat over de kwaliteit waarna ze ervoor kiezen toch zelf aan de
slag te gaan.
- Veel modellen representeren een werkelijkheid die nog niet goed
genoeg gekend wordt.
- Unieke methoden worden ontworpen omdat:
- Veel educators vinden dat instructie moet worden toegespitst
op lokale omstandigheden
- Er zijn te weinig mogelijkheden om cursusmaterialen uit te
wisselen
- Ontwikkelpraktijken worden vaak ingegeven door “raw
empiricism” d.w.z praktijkervaringen en intuïtie. Educators zijn
geneigd gewoon dingen te gaan uitproberen.
Conclusions
1. Er bestaat een bonte verzameling van ID-modellen
2. Leertheoretische fundamenten worden niet altijd voorgeschreven in ID-modellen
3. “Gebruiksaanwijzingen” voor de ID-modellen zijn vaak niet voorhanden
4. Het systematische of systematische karakter van de ID-modellen blijkt vaak een
mechanische, lineaire aanpak
5. ID-modellen bestaan uit generieke taken die in verschillende situaties toe te passen
zijn

6. ID-modellen geven weinig rekenschap van de kosten die gemoeid zijn met het
ontwerpen
7. Maak een weloverwogen keuze bij het selecteren van een ontwerpmodel
8. Sommige ID-modellen blijken geen modellen omdat ze hun componenten
onvoldoende beschrijven, verklaren of voorspellen.
9. De overzichten in deze studie zouden kunnen leiden tot model-evolutie i.p.v.
modelvermeerdering

Let op!
- General systems theory is about broadly applicable concepts and principles, as
opposed to concepts and principles applicable to one domain of knowledge. It
distinguishes dynamic or active systems from static or passive systems. Active
systems are activity structures or components that interact in behaviours and
processes. Passive systems are structures and components that are being
processed. E.g., a program is passive when it is a disc file and active when it runs in
memory. The field is related to systems thinking and systems engineering.

Samenvattend
- Om allerlei redenen is er een uitwas aan ID-modellen
- De validiteit van veel ID-modellen is onvoldoende vastgesteld
- De gebruiksaanwijzing van veel ID-modellen ontbreekt.

-

De categorisering die in dit artikel is toegepast kan gebruikt worden om de
bruikbaarheid en kwaliteit van een bepaald ID-model in te schatten.

2. Ten Steps: Chapter 1
Complex leren = alles draait om het integreren van kennis, vaardigheden en attitude het
coördineren van samenstellende vaardigheden en het creëren van een zo groot mogelijk
transfer van het leren. Het proces dat leidt tot het worden van een effectieve professional.
Complex leren kan alleen bereikt worden als je gebruikt maakt van een holistische
ontwerpbenadering (holistic design approach).
Problemen als er niet holistisch gekeken wordt:
- Compartimentalisatie
- Zowel kennis, vaardigheden als attitude integreren in de training, niet alleen
kennis, anders ontstaat er compartimentalisatie.
- Fragmentatie
- Moeilijke complexe vaardigheid wordt opgehakt in allerlei deeltjes en die
deeltjes worden vervolgens geoefend. Daarna wordt er overgegaan op het
volgende deeltje. (bijv. auto rijden, eerst sturen, dan schakelen, dan voorrang
verlenen, maar in dagelijkse praktijk moet je dit allemaal tegelijk kunnen.)
Holistische ontwerpbenadering: train al deze vaardigheden in één keer, dus
coördineer de vaardigheden die nodig zijn om de complexe vaardigheid uit te
voeren. Anders ontstaat er fragmentatie.
- Lage transfer
- Een efficiënte manier van leren leidt niet altijd tot een hoge transfer (=
datgene wat je hebt geleerd toepassen in een nieuwe situatie). Inefficiënte
manieren van leren, dus je moet moeite doen tijdens het leerproces, leidt tot
een hoge transfer. Gevolg van efficiënt leren: in andere probleemsituaties
weet je niet wat je moet doen. Holistische benadering: steek meer moeite in
een leerproces waardoor je in nieuwe situaties weet wat je moet doen. =
Transfer paradox
4 componenten:
- leertaken
- ondersteunende informatie
- procedurele informatie
- deeltaakoefening
Aan deze 4 componenten worden de ten steps gerelateerd. De rest van het boek is
gestructureerd volgens de ten steps (= ontwerpen van instructie) en niet volgens de 4
componenten (= instructie ontwerpmodel).
Vraag je de rest van het boek af: gaat het over het ontwerpen van instructie (ten steps) of
over het instructieontwerp model (4 componenten)?
Samenvattend:
- Het vier componenten instructieontwerp model (4cid model) is een voorbeeld van een
holistische ontwerpbenadering.

-

Een holistische ontwerpbenadering gaat compartimentalisatie, fragmentatie en de
transfer paradox tegen.
Een holistische ontwerpbenadering is noodzakelijk voor complex leren.
De Ten Steps geven aan hoe je moet ontwerpen volgens het 4cid model.

3. Ten Steps: Chapter 2 (deel 1)
Elke leeromgeving voor complex leren kan beschreven worden door vier blauwdruk
componenten:
- leertaken → realistische authentieke leertaken die lijken op de beroepstaak zelf of de
complexe vaardigheid waar je je op richt
- ondersteunende informatie → theorie die hoort bij het uitvoeren van de leertaken,
welke theoretische informatie heb je nodig om te begrijpen hoe je een leertaak moet
uitvoeren of problemen kunt oplossen met betrekking op de complexe vaardigheid?
- procedurele informatie → hoe doe je iets? hoe moet ik iets doen? bijv.
gebruiksaanwijzing of stappenplan. hoe moet je handelen om een bepaalde
vaardigheid uit te voeren?
- (deeltaakoefening) → Optioneel, maar wel beschrijven waarom die er wel of niet is.
het inoefenen van een bepaalde vaardigheid, zodat je er niet meer over na hoeft te
denken en het automatisch kan uitvoeren
Hoe vermijd je compartimentalisatie?
Compartimentalisatie = kennis, vaardigheden en attitude worden niet geïntegreerd geleerd.
er bestaat een scheiding tussen.
Om dit te voorkomen zegt 4cid model: leertaken. Doordat de leertaken gedefinieerd zijn als
realistische, authentieke taken is het per definitie zo dat de kennis, vaardigheden en attitude
alledrie tot uitdrukking komen.
Een andere manier om de compartimentalisatie tegen te gaan is om leertaken te laten
variëren op aspecten die ook in het echte leven variëren. De leertaken hebben allemaal
probleemsituaties die je in het echte leven tegen kan komen, maar die net even anders zijn,
waardoor je je kennis, vaardigheden en attitude nodig hebt om te ontdekken hoe je moet
handelen. Dit leer je door de variatie al aan te brengen. Door het aanbieden van variatie heb
je meestal ook al een hogere transfer. Door tijdens een trainingsperiode al kennis te laten
maken met verschillende soorten beroepstaken, zorg je ervoor dat ze een nieuwe situatie
beter het hoofd kunnen bieden, dus een hogere transfer.
Dus door het ontwerp van een leertaak en door leertaken te laten variëren op aspecten die
ook in het echte leven variëren zorg je ervoor dat compartimentalisatie wordt vermeden en
dat integratie van kennis, vaardigheden en attitude wordt versterkt.
Hoe vermijd je fragmentatie?
Fragmentatie = er wordt te veel ingezoomd op een enkele deeltaak, in plaats van te kijken
naar het geheeld. waardoor je de kans loopt dat je vaardigheden alleen in isolatie kan
uitvoeren (bijv. alleen sturen, maar niet tegelijkertijd schakelen).
Om dit te voorkomen moet je een holistische taakbenadering hebben. In een oefensituatie
doe je alle deeltaken tegelijkertijd. (bijv. je begint gewoon met autorijden). Dit is heel moeilijk

voor een beginner, dit is dan ook het grootste probleem waar een ontwerper voor staat. Je
moet kijken hoe een complexe taak behapbaar blijft voor een beginner. Binnen het 4cid
model zijn er twee dingen verzonnen:
- Taakklassen → leertaken worden ingedeeld op niveau van moeilijkheid. Leertaken
ordenen van simpel naar complex. Dit doe je voor groepen leertaken. Hierdoor kan je
een groep leertaken maken die behapbaar zijn voor beginners. Hierdoor kunnen
beginners vanaf het begin af aan alle samenstellende vaardigheden tegelijkertijd
uitvoeren.
- Supporting guidance → Verschillende niveaus van ondersteuning. Twee typen
ondersteuning: support en guidance. Support and guidance = per leertaak, er zijn
leertaken die wel en geen guidance bieden. Beginners zijn gebaat bij meer
ondersteuning. Hierdoor kan een beginner alle samenstellende vaardigheden
tegelijkertijd vanaf het begin af aan uitvoeren.
Hoe ga je om met de transfer paradox?
Transfer paradox = efficiënte trainingen lopen het risico dat ze maar een lage transfer
leveren, terwijl ‘inefficiënte’ trainingen / trainingen waarbij je meer moet investeren leiden tot
een hogere transfer.
Om hiermee om te gaan heeft het 4cid model allerlei onderscheiden gemaakt. Deze
onderscheiden zorgen ervoor dat je efficiënt kan kiezen of je een efficiënte leermethode gaat
gebruiken omdat een lage transfer prima is als leerdoel of dat je een wat inefficiëntere
leermethode moet gebruiken omdat een hoge transfer vereist is.
Valkuil: wanneer kies je voor efficiënte instructiemethode met als resultaat een lage transfer
en wanneer kies je voor minder efficiënte instructiemethoden met als resultaat een hogere
transfer?
(recurrent = terugkerend)
- Non-recurrente vaardigheden → Vaardigheden die een ander gebruik van dezelfde
kennis in nieuwe probleemsituaties vereisen. Wat je hiervoor nodig hebt zijn
algemene cognitieve schemata (= geheugenstructuren die je opbouwt tijdens een
training waarin je kennis, vaardigheden en attitude samen opslaat. je gebruikt de
geheugenstructuren op een verschillende manier / in een nieuwe taaksituatie maar
wel met dezelfde kennis involved). nadenken: met wat voor probleem heb ik nu te
maken en hoe kan ik mijn kennis inzetten om dit probleem op te lossen? “out of the
box denken”
- Recurrente vaardigheden → dezelfde kennis op dezelfde manier gebruiken in nieuwe
probleemsituaties. Domein specifieke cognitieve schema’s (dit is de oplossing voor dit
probleem in dit domein dat doe ik altijd op die manier en dat werkt ook altijd). niet
nadenken, maar herkennen.
Recurrente of non-recurrente vaardigheden bepalen welke manier van instrueren je kiest. Ga
je voor een efficiënte manier (recurrent) of voor een inefficiënte manier (non-recurrent)?
Leerprocessen die van belang zijn om de (non-)recurrente vaardigheden te leren:
- Schema-constructie (hoort bij non-recurrente vaardigheden) → kennis, vaardigheden
en attitude moet je in een schema zien te vatten om die vaardigheden uit te kunnen
voeren. Dus je moet kunnen nadenken, abstraheren en generaliseren op basis van
wat je al weet om die vaardigheden toe te passen in nieuwe probleemsituaties.
- Schema-automatisering (hoort bij recurrente vaardigheden) → hoe kan ik zo’n
vaardigheid zo oefenen dat ik er helemaal niet meer over na hoef te denken zodat ik

hem kan toepassen in elke situatie, die nieuw is maar wel vergelijkbaar met de
eerdere situatie dus waarin mijn probleemoplossingsstrategie gewoon werkt?
Wat heeft dit te maken met de transfer paradox?
- Leertaken → gericht op schema-constructie, dus non-recurrente vaardigheden
- Deeltaakoefening → gericht op schema-automatisering, dus recurrente vaardigheden
-

Ondersteunende informatie → vooral gerelateerd aan de leertaken, maar ook aan
schema-constructie en het uitvoeren van de non-recurrente vaardigheden.
Procedurele informatie → vooral gerelateerd aan de deeltaakoefening, maar ook aan
schema-automatisering en het uitvoeren van recurrente vaardigheden.

Non-recurrente vaardigheden

Recurrente vaardigheden

Schema-constructie

Schema-automatisering

Leertaken

Deeltaakoefening

Ondersteunende informatie

Procedurele informatie

Hoge transfer noodzakelijk

Lage transfer voldoende

In ontwerp: non-recurrente vaardigheden scheiden van recurrente vaardigheden. (bijv. ik kies
voor non-recurrente vaardigheden want er is een hoge transfer noodzakelijk)
Samenvattend
- Leeromgevingen voor complex leren kunnen altijd beschreven worden in termen van
vier componenten: leertaken, ondersteunende informatie, procedurele informatie en
deeltaakoefening
- De vier componenten zorgen voor schema-constructie en schema-automatisering (=
complex leren)
- Het ontwerp van de vier componenten is gericht op het vermijden van
compartimentalisatie en fragmentatie en het omgaan met de transfer paradox.

4. Ten Steps: Chapter 2 (deel 2)
Individualized instruction
Middels de leertaken die je ontwerpt kan je individuele instructie bij mogelijk maken, door:
- Moeilijkheidsgraad: elke leertaak hoort bij een bepaalde taakklasse → elke leertaak
heeft ook een bepaalde soort complexiteitsniveau/moeilijkheidsgraad
- Ondersteuningsniveau: leertaken kunnen een bepaalde mate van ondersteuning
bieden → support and guidance
- Leercontext/situatie kenmerken: taak an sich reflecteert een bepaalde praktijksituatie
→ de leertaak is realistisch, authentiek, maar heeft ook een bepaalde context
Drie aspecten van de taak die het mogelijk maken om individuele instructie te geven.

Dynamic task selection → Een systeem is verantwoordelijk voor de dynamische taakselectie,
de individuele instructie. Adaptief systeem.

Figuur 2.3: voorbeeld van hoe dat systeem zou kunnen werken. Het systeem leidt jou op een
adaptieve manier door taken met gebruik van de drie taakkenmerken. Model maakt niet
alleen gebruik van taakkenmerken maar ook van leerlingkenmerken: hoe goed heb je iets
gedaan/gepresteerd? wat voor fouten heb je gemaakt?
Who is in control? → Docent/systeem/leerling: wie is verantwoordelijk?

Tabel 2.1: Wat zijn de gevolgen van een keuze hiertussen voor de verschillende
componenten? Wat gebeurt er met de leertaken/ondersteunende informatie/procedurele
informatie/part task practice als docent/student hier controle over heeft? Individuele instructie
kan op verschillende manieren worden vormgegeven.
Naast domeinspecifieke vaardigheden, wil je ook zelfsturende/zelfregulerende
leervaardigheden aanleren (bijv. 21st century skills). Wie is in controle? Als je een leerling
controle geeft; hoe doe ik dat dan? En wat wil ik hiermee bereiken?
Second-order scaffolding for Self-directed learning → Nodig als je gebruik wilt maken van
zelfsturend leren. Leerlingen moet leren om zelfsturend te leren, dit kunnen ze nog niet. Hoe
ga je in een leeromgeving om met de balans tussen het aanbieden van ondersteuning aan
leerlingen bij het maken van de juiste keuzes gedurende het leerproces en het geven van
controle om zelf die belangrijke keuzes te maken? Hiervoor is de second-order scaffolding: je
moet een leeromgeving creëren die gaat van docent/systeem in controle naar leerling in
controle. Gradueel (= geleidelijk/trapsgewijs) proces waarin geleidelijk de controle van de
docent overgegeven wordt aan de leerling. Dit is alleen noodzakelijk als je leerdoel/ontwerp
zelfsturend leren bevat. Let op het verschil tussen first order scaffolding (= domeinspecifieke)
vaardigheden en second order scaffolding (= zelfsturing). Als je individualiseert,
beargumenteer dit dan goed. Als zelfsturend leren kan alleen als de leeromgeving
leerlingcontrole toelaat.

Media for the four components
Welke media kan je gebruiken als je leertaken wilt ontwikkelen? Welke media kies je voor
leertaken/ondersteunende informatie/procedurele informatie/deeltaakoefening?

Tabel 2.2: nieuwe media die je kan gebruiken om de verschillende componenten te
ontwerpen, dit wordt gekoppeld aan de leerprocessen die hier een rol bij spelen. Schemaconstructie en schema automatisering wordt verder gespecificeerd. Het zijn suggesties die
gedaan worden om bruikbare media te selecteren voor een bepaalde component. (je kan
ervan afwijken)
Flipped classroom and double-blended learning:
Blended leeromgeving bestaat altijd uit een online gedeelte en een face-to-face gedeelte.
De beste blended leeromgevingen die bij het 4cid model passen:
- Flipped classroom: kennisverwerving online en het toepassen van de kennis face-toface
- Double-blended learning: een mix van gesimuleerde taken wordt afwisselend
uitgevoerd met realistische taken in een realistische setting (face-to-face).
Samenvattend:
- Een leertaak behoort tot een taakklasse, heeft een bepaalde mate van
ondersteuning en representeert een specifieke realistische situatie. Deze 3
taakkenmerken maken individualized instruction mogelijk.
- Individualized instruction bestrijkt adaptief leren/differentiëren en self-directed
learning en alles wat daartussen zit (zie tabel 2.1).
- Een ontwerpprincipe dat je kan toepassen om self-directed learning aan te leren is
second-order scaffolding.
- Bij een concrete uitwerking van de vier componenten kun je gebruik maken van
verschillende media

-

Twee typen blended learning passen goed bij een 4cid-ontwerp: flipped classroom en
double-blended learning.

6. Merril
First principles of instruction
Probleem: er zijn te veel instructie ontwerp modellen, van veel modellen is niet voldoende
duidelijk of ze kwalitatief in orde zijn.
Andrews & Goodson en Merril geven ons een aantal aanknopingspunten zodat we zelf
kunnen besluiten of een ontwerpmodel bij ons past en kwaliteit heeft.
Merril: er worden een aantal principes beschreven waar kwalitatief goede instructiemodellen
aan moeten voldoen. Basisvoorwaarden:
- Er moet een relatie zijn tussen het instructieprincipe en leren. Er moet zijn
aangetoond dat het principe leidt tot beter leren.
- Instructieprincipes moeten generiek zijn, dus ze moeten niet afhankelijk zijn van een
bepaalde leeromgeving. (er zijn veel instructiemodellen omdat iedereen voor zijn
eigen instructiesituatie een eigen model ging maken)
- Ze moeten ontwerpgericht zijn en voorschrijvend. Wat moet ik volgens dit model
allemaal doen om tot een goed ontwerp te komen? (versus: beschrijvend, je weet
hierbij nog niet wat je dan moet doen) Gebruiksaanwijzing.
Merril omschrijft het instructieproces vanuit het perspectief van een lerende in een aantal
fases.
Instructional phases
1. Activeren van voorkennis
2. Laten zien van de vaardigheid zelf (voordoen) door docent/systeem
3. Toepassen van de vaardigheid door de lerende zelf
4. Het integreren van kennis en vaardigheden in het dagelijks leven

Direct aan deze fases zijn de principes gekoppeld:
-

[Learning is promoted when learners are engaged in solving real-world problems.]

-

Heeft te maken met de leeromgeving. Het startpunt van de training. Hoe richt
je de leeromgeving in? Als je dat effectief wil doen moet je uitgaan van ‘real
world problems’, dus authentieke, realistische leertaken.
- Wat voor soort taken gebruik je? Realistische, hele taken. Leerlingen moeten
vanaf het begin af aan weten waar ze naartoe werken. Ze moeten aan het
begin een goed beeld hebben van wat er aan het eind van ze verwacht wordt.
Dit moet je laten zien, niet in objectieve, abstracte leerdoelen beschrijven.
Modelling examples.
- Je moet een probleem tackelen in al zijn facetten. Niet alleen handelingen
leren die horen bij de vaardigheid, maar ook insteken op het
probleemoplossingsniveau. Dus laat studenten problemen oplossen ipv kleine
taken uitvoeren.
- Maak onderscheid in verschillende leertaken. Zorg ervoor dat er een soort
stijgende lijn in de leertaken zit. Dus zorg ervoor dat er een bepaalde
stijgende lijn van leertaak naar leertaak zit en leg uit waarom het ene
probleem simpeler is dan het andere probleem.
- Problem-centered: Learning is promoted when learners are engaged in
solving real-world problems.
- Show task: Learning is promoted when learners are shown the task
that they will be able to do or the problem they will be able to solve as
a result of completing a module or course.
- Task level: Learning is promoted when learners are engaged at the
problem or task level, not just the operation or action level.
- Problem progression: Learning is promoted when learners solve a
progression of problems that are explicitly compared to one another.
- Activation phase: Learning is promoted when existing knowledge is activated as a
foundation for new knowledge. Toepassen, activation phase, voorkennis activeren.
- Aanhaken bij wat ze al weten. Als ze nog niks relevants weten dan moet je dit
aanbrengen. Dit moet in een bepaalde structuur zodat de nieuwe informatie
daar makkelijk in past.
- Activation: Learning is promoted when relevant previous experience is
activated.
- Previous experience: Learning is promoted when learners are directed
to recall, relate, describe, or apply knowledge from relevant past
experience that can be used as a foundation for the new knowledge.
- Provide experience: Learning is promoted when learners are provided
relevant experience that can be used as a foundation for the new knowledge.
- Structure: Learning is promoted when learners are provided or
encouraged to recall a structure that can be used to organize the new
knowledge.
- Demonstration phase: Learning is promoted when new knowledge is demonstrated to
the learner.
- Laat leerlingen zien wat ze moeten leren, geef een voorbeeld en zorg ervoor
dat dit voorbeeld consistent met het leerdoel is. Je kan voorbeelden laten zien
die onderscheidend is, maar benoem dit dan ook.
- Geef een bepaalde mate van ondersteuning bij de demonstratie. Laat
leerlingen duidelijk zien waar ze op moeten letten. Geef meerdere
representaties van de vaardigheden, zodat er een goed beeld ontstaat.

-

-

-

Demonstration (show me): Learning is promoted when the instruction
demonstrates what is to be learned rather than merely telling information
about what is to be learned.
- Demonstration consistency: Learning is promoted when the
demonstration is consistent with the learning goal: (a) examples and
nonexamples for concepts, (b) demonstrations for procedures, (c)
visualizations for processes, and (d) modeling for behavior.
- Learner guidance: Learning is promoted when learners are provided
appropriate learner guidance including some of the following: (a)
learners are directed to relevant information, (b) multiple
representations are used for the demonstrations, or (c) multiple
demonstrations are explicitly compared.
- Relevant media: Learning is promoted when media play a relevant
instructional role and multiple forms of media do not compete for the
attention of the learner.
Application phase: Learning is promoted when new knowledge is applied by the
learner.
- Wees consistent in het oefenen. Laat de ondersteuning afnemen. Varieer de
problemen.
- Application (let me): Learning is promoted when learners are required to use
their new knowledge or skill to solve problems.
- Practice consistency: Learning is promoted when the application
(practice) and the posttest are consistent with the stated or implied
objectives: (a) information-about practice—recall or recognize
information, (b) parts-of practice—locate, and name or describe each
part, (c) kinds-of practice—identify new examples of each kind, (d)
how-to practice—do the procedure and (e) what-happens practice—
predict a consequence of a process given conditions, or find faulted
conditions given an unexpected consequence.
- Diminishing coaching: Learning is promoted when learners are guided
in their problem solving by appropriate feedback and coaching,
including error detection and correction, and when this coaching is
gradually withdrawn.
- Varied problems: Learning is promoted when learners are required to
solve a sequence of varied problems.
Learning is promoted when new knowledge is integrated into the learner’s world.
- Motivatie speelt een rol. Om gemotiveerd te blijven voor de stof is het
belangrijk dat je de vaardigheid in een bepaalde context trekt. Interactie met
anderen, met interesse in je eigen dagelijks leven. Het laten zien aan anderen
wat je weet en wat je kunt, daarover praten/discussiëren → samenwerkend
leren. Verder kijken dan je neus lang is. Bij het reflecteren probeer je de
vaardigheden die je verworven hebt toe te passen in de dagelijkse praktijk en
in nieuwe situaties. Kun je op basis van wat je geleerd hebt nu ook out-of-thebox denken? Kun je daar creatief mee omgaan? Principe klinkt eenvoudig,
maar is het niet.
- Integration: Learning is promoted when learners are encouraged to integrate
(transfer) the new knowledge or skill into their everyday life.

-

Watch me: Learning is promoted when learners are given an
opportunity to publicly demonstrate their new knowledge or skill.
Reflection: Learning is promoted when learners can reflect on, discuss,
and defend their new knowledge or skill.
Creation: Learning is promoted when learners can create, invent, and
explore new and personal ways to use their new knowledge or skill.

An analysis of representative instructional theories
Een aantal instructiemodellen worden onder een meetlat gelegd (vager en minder
systematische manier dan Andrew & Goodson), o.a. 4CID model

x = er is enige aandacht voor
X = er is ruime aandacht voor
Samenvattend
- Merrill definieert de volgende vijf first principles of instruction:
- 1. Ga uit van real-world problems
- 2. Activeer voorkennis
- 3. Demonstreer de taak
- 4. Laat toepassen
- 5. Laat de kennis/vaardigheid deel uitmaken van het dagelijks leven van de
lerende
- De vijf principes voldoen aan de volgende voorwaarden:
- Er is een positieve relatie tussen het principe en leren.
- Het principe is onafhankelijk van een specifieke leeromgeving.
- Het principe is ontwerpgericht en schrijft voor.

7. Chapter 3
Ten design activities

System dynamics → Het ontwerpproces is dynamisch en non-lineair
Hierbij worden een aantal mogelijke ontwerpwijzen onderscheiden:
- Iteration: Je kan ook teruggrijpen op waar je mee bezig was. De pijlen die beide
richtingen op gaan laten een iteratief proces zien. Dus je kunt heen en weer tot je
klaar bent met het ontwerp. Je maakt cirkelbewegingen tijdens het ontwerpen tussen
alle ontwerpactiviteiten.

-

Layers of Necessity: Een aantal elementen uit de ten steps zijn weggevallen. Alleen
de essentiële activiteiten zijn nog over. Welke activiteit is eigenlijk noodzakelijk tijdens
mijn proces? Je kan activiteiten weglaten.

-

Zigzag Design: Er is geen bepaalde volgorde in de ontwerpactiviteiten. Dus je kunt
tijdens het ontwerpen een uitstapje nemen en een op zichzelf staande activiteit gaan
uitvoeren (bijv. leertaken, taakklassen en dan uitstapje: ondersteunende informatie).
Sommige activiteiten kan je op zichzelf uitvoeren.

Let op! De activiteiten zijn nog niet de tien stappen. De activiteiten zijn de onderdelen die aan
bod zouden moeten komen wil je komen tot een volledig ontwerp. De tien stappen zijn in een
bepaalde volgorde gezet om jullie te helpen, maar je kan hier altijd vanaf wijken! De volgorde
en welke activiteiten bepaal je zelf.
Van ontwerpactiviteiten naar ontwerpstappen:
The Pebble-in-the-pond: From activities to Steps
- A backbone of learning tasks: steps 1, 2 and 3
- Component knowledge, skills and attitude: steps 4 to 10
Je design begint bij de leertaken en wordt steeds specifieker en uitgebreider. (er is een
rimpeling in de vijver, je gooit een steen in de vijver en daar begint de rimpeling)
De plaatsing van de ten steps in een bredere ontwerpcyclus: instructional systems design →
ADDIE model: analysefase, ontwerpfase, ontwikkelfase, implementatiefase, evaluatiefase.
Beperkt zich niet alleen tot het ontwerpen van instructie, maar gaat ook over het analyseren

van doelen, doelgroep, probleemcontext, enz. De ten steps activiteiten / 4CID hebben vooral
betrekking op het analysegedeelte en het ontwerpgedeelte.
Let op!
- Systematic: output van systeem element A vormt input voor systeem element B,
output van systeem element B vormt input voor systeem element C etc.
- Systemic: een verandering in systeem element X heeft invloed op systeem
elementen Q, Y en Z of zelfs alle elementen in het systeem
Design proces = dynamic and non-linear!
Let op!
- System theory / general system theory → a way of thinking that focuses on the
relationships between the parts forming a purposeful whole (holistische
ontwerpaanpak)
- System dynamics → a methodology and mathematical modeling technique to frame,
understand, and discuss complex issues and problems (methode die bij de theorie
hoort om complexe problemen met oorzakelijke relaties te beschrijven)
Niet ten steps maar ten design activities:
De ontwerper bepaalt het proces! (iteration, layers of necessity, zigzag design) Moet ik deze
stap wel uitvoeren? Heb ik deze gegevens al? Moet ik terug naar een andere stap? Jij voert
de regie.
Samenvattend
- Bij het ontwerpen van instructie voor complex leren volgens het 4cid model horen 10
ontwerpactiviteiten
- De 10 ontwerpactiviteiten zijn niet verplicht, hebben geen volgorde en kunnen op
zichzelf staan (= system dynamics view)
- In de Ten Steps zijn de 10 ontwerpactiviteiten in een logische volgorde gezet en ook
het boek is zodanig gestructureerd.
- De Ten Steps blijven beperkt tot analyse- en de ontwerpfase van instructieontwerpen.
(blauwdruk)

8. Ten Steps: Chapter 4
Real-life tasks
- Ill-structured problems: Om die problemen op te lossen / taken uit te voeren kan je
niet volstaan met het simpel uitvoeren van bepaalde regels/procedures, waarna je
een oplossing van het probleem hebt. Je kan niet een bepaald stappenplan volgen
dat altijd leidt tot een oplossing van het probleem. Je moet erover nadenken,
redeneren, bepaalde strategieën toepassen. Je hebt hier allerlei theorieën voor
nodig, je moet creatief zijn, je moet out-of-the-box denken. Het is een bewust proces.
Complexe problemen die je in het echte leven tegen kan komen.P
- Probleemoplossen bij complex leren is ill structured en daarom is het lastig om de
given state, de goal state, de solution en het problem solving process te definiëren.

-

-

Multidisciplinary tasks: Taken die je met de expertise van verschillende professionals
kan oplossen. Mensen met verschillende expertisegebieden werken samen aan een
bepaald probleem.
Team tasks and interprofessional education: Samenwerkingen tussen professionals.
Het probleem oplossen doe je vaak met een team.
From real-life tasks to learning tasks: Je moet in gesprek met de professionals, je
moet erachter zien te komen hoe zij problemen in hun domein tackelen. Je moet
kijken naar de documenten die er zijn. De theorie of de kennis die nodig is om het
probleem op te lossen moet geanalyseerd worden om te komen tot een leertaak. Dus
er moet een vertaalslag plaatsvinden om de realistische, echte taken te vertalen naar
realistische leertaken. Leertaken zijn geen echte taken, maar moeten hier wel zoveel
mogelijk op lijken.

Real and simulated task environments (Hoe kan je de leertaken op zo’n manier aanbieden
dat de omgeving ook lijkt op de omgeving zoals de beroepstaak moet worden uitgevoerd?)
- Simulated task environment → Kan ook in een fysieke omgeving zijn (computerbased simulations and serious games).

Tabel 4.1: Alle redenen opgesomd waarom je als ontwerper geen gebruik kan maken van
een echte omgeving, maar wanneer je een gesimuleerde omgeving moet gaan gebruiken.
- Fidelity of task environment → Fidelity principle: In een leeromgeving moet je niet
beginnen met een zo natuurgetrouw mogelijke situatie, maar dit moet je gradueel
laten toenemen. Probeer de psychological fidelity zo hoog mogelijk te houden (high,
maar een taak moet niet te overwhelming zijn, veel van de aspecten moet hoog zijn)
en laat de functional en physical fidelity toenemen (low to high).
- Psychological fidelity: Stelt de taak dezelfde eisen aan je als de echte taak?
- Functional fidelity: In hoeverre lijkt de gesimuleerde omgeving qua
functionaliteiten op een echte omgeving.
- Physical fidelity: In hoeverre zijn de fysieke attributen hetzelfde als de echte
omgeving?
-

Variability of practice → Ontwerp leertaken die variëren op aspecten die ook variëren
in de taken die je moet uitvoeren in de echte wereld. (bijv. diner voor 3 of voor 40
personen) Dus je kijkt goed welke variaties er allemaal mogelijk zijn in de uitvoering

van een taak en je zorgt ervoor dat er in jouw leeromgeving taken zitten die al die
contexten aanraken / waarin al die contexten voorkomen.
Box 4.1: Welke leerprocessen worden bevorderd door het variatieprincipe?
- Generalization
- Discrimination
- Mindful abstraction
- Implicit learning
Door het ontwerpen van leertaken wordt inductie gestimuleerd (= bestaande schemata
worden aangepast aan je ervaringen (verrijken, fouten verbeteren, enz))
Learner support and guidance
- Support (in 4CID) = ondersteuning die gericht is op het eindproduct (productoriented) (ingebouwd in de leertaken, typen taken)
- Guidance (in 4CID) = ondersteuning die gericht is op het proces (procesoriented) (uitvoeren van de taken, verschillende manieren)
- Built in task support: er worden een aantal taaktypen omschreven waarmee je kan
variëren in de mate van support

-

-

Problem-solving guidance (manieren waarop je guidance kunt geven)
- Modeling examples: iemand doet het voor
- Process worksheets: stappenplannen die je kunnen helpen bij het uitvoeren
van de leertaak
- Performance constraints: je vraagt een beginner niet alle activiteiten in het
probleem-oplosproces meteen te doen, maar je schermt er een aantal af
waardoor het probleem overzichtelijker wordt
- Tutor guidance: iemand helpt jou bij het probleem-oplosproces
Scaffolding support and guidance: support en guidance moet gradueel afnemen. Je
begint met veel support and guidance en je eindigt met weinig/geen support and
guidance. (first order scaffolding, want gaat niet over zelfsturend leren)

Samenvattend

-

Leeromgevingen voor real-life tasks kunnen (deels) bestaan uit simulaties (fysieke of
computer-based)
Bij het ontwerp van een simulatie houd je rekening met het fidelity principe
Bij het ontwerpen van een leertaak houd je rekening met het variatie principe
Bij een leertaak ontwerp je support en/of guidance
Bij het ontwerp van support/guidance houd je rekening met het scaffolding principe

6. Chapter 5 (deel 1)
5.1 Skill decomposition
Om goed grip te krijgen op alle samenstellende vaardigheden die een rol spelen bij de
complexe vaardigheid, maak je een vaardigheden hiërarchie (skill hierarchy).
1. Je begint de hiërarchie met de vaardigheid waar de training op gericht is (bijv.
lesgeven)
2. Vervolgens ga je kijken wat daar allemaal bij komt kijken (bijv. lesgeven:
voorbereiden, uitvoeren en evalueren van je les)
3. Dan ga je verder kijken om te kijken wat daar weer allemaal bij komt kijken (bijv. bij
voorbereiden: organiseren van een ruimte, plannen van je les, roosteren, inhoud
bestuderen, enz.)
4. Hier ga je mee door tot het niveau waar het onzinnig wordt (bijv. schrijven, praten,
lezen is veel te specifiek, je doelgroep kan dit al, vaak kom je tot een niveau van drie
of vier)
Verticaal verband
- Voorwaardelijkheid (voorwaardelijk voor voorbereiden is plannen en voorwaardelijk
voor lesgeven is voorbereiden)
Horizontaal verband
- Ordening in de tijd
- Vaardigheden die simultaan uitgevoerd kunnen worden (bijv. auto rijden: simultaan
de auto bedienen en deelnemen aan het verkeer)
- Transposable relaties (geven geen enkel verband weer, vaardigheden staan gewoon
naast elkaar, geen volgorde in de tijd maar ook niet per se tegelijkertijd)

Hoe kom je tot deze vaardighedenhiërarchie?
- Je gaat met een expert in gesprek. Deze laat je hardop denken. De expert vertelt
welke handelingen hij allemaal doet. Zo kom je erachter wat de samenstellende
vaardigheden zijn.
- Cued retrospective reporting → Je maakt een opname van de expert die een
complexe vaardigheid uitvoert. Op een ander moment kijk je dit filmpje samen met de
expert terug. Je laat de expert dan vertellen welke handelingen die allemaal verricht
en moet verrichten om de complexe vaardigheid tot een goed einde te brengen.
Tips hoe je de vaardigheid zo makkelijk mogelijk kan ‘ontrafelen’
- Ga niet meteen uit van de meest complexe versie van de hele vaardigheid, maar
begin met de simpelste. Hierdoor krijg je een goed overzicht van de vaardigheden die
daarbij een rol spelen.
- Kijk ook goed naar de objecten en gereedschappen die de expert gebruikt om de
vaardigheid te voltooien. Dat biedt ook vaak aanknopingspunten voor de
vaardighedenhiërarchie. (bijv. bij computer: computervaardigheden)
- Kijk naar de vaardigheden die beginners nog niet beheersen, maar experts wel. Dit
om de vaardighedenhiërarchie zo compleet mogelijk te maken
Let op!
- Een vaardighedenhiërarchie bevat alleen vaardigheden uitgedrukt in een werkwoord.
De hiërarchie bevat geen kenniscomponenten of beschrijvingen van attituden.
Samenvattend
- Een complexe vaardigheid wordt beschreven in een vaardighedenhiërarchie
- In een vaardighedenhiërarchie worden de voorwaardelijke, temporele, simultane en
transposable relaties tussen samenstellende vaardigheden weergegeven
- Een vaardighedenhiërarchie maak je als ontwerper samen met een
inhoudsdeskundige of een professional

10. Chapter 5 (deel 2)
Step 2: Design performance assessments
Elementen die voor moeten komen in de beschrijving van een leerdoel:
- Action verb (vaardigheid vormt de centrale positie in je leerdoel)
- Performance conditions (onder welke voorwaarden moet het lesgeven plaats
vinden?)
- Tools and objects (welke gereedschappen en objecten spelen een rol?)
- Standards: criteria, values and attitudes (welke standaarden gelden er voor een
goede taakuitvoering? waar moet het allemaal aan voldoen? belangrijkste!)
Hoe ga je de leerdoelen classificeren?
- Nonrecurrent constituent skills: vaardigheden waar je goed over moet
nadenken/redeneren, moeten in verschillende probleemsituaties op een verschillende
manier worden toegepast. (bijv. voorbereiden, uitvoeren, evalueren van je les)
- Recurrent constituent skills: vaardigheden die je altijd in elke situatie op dezelfde
manier toepast (bijv. bedienen van het digibord)
- To-be-automated recurrent constituent skills: vaardigheden die geautomatiseerd
moeten worden (bijv. veiligheidsprocedures)
- Double-classified constituent skills: samenstellende vaardigheid wordt dubbel
geclassificeerd (bijv. recurrent en nonrecurrent) (veiligheidsprocedure werkt niet, hoe
kan ik er toch voor zorgen om dit tot een goed einde te brengen?)
- Constituent skills not to be taught: vaardigheid die helemaal niet aangeleerd hoeft te
worden (vaardigheden uit de vaardighedenhiërarchie die niet in je training
voorkomen; lerenden hebben de vaardigheid al of van ondergeschikt belang)
In het 4CID model gebruik je het beoordelen vooral op een formatieve manier. Lerenden
krijgen informatie over hun prestaties. Deze informatie kunnen ze vervolgens gebruiken om
hun leerproces verder vorm te geven.
Scoring rubrics
- In kaart brengen hoe de prestatie van de lerende is
- Lerende aan afmeten en informatie terug geven
- Gebruiken om de vooruitgang te monitoren
- Komen met regelmaat terug in je training
- Development portfolios → Alle gegevens worden samengevat en op die manier aan
de lerende gepresenteerd
Let op!
- Het onderscheid tussen nonrecurrente en recurrente vaardigheden is objectief, het
onderscheid tussen to be automated en not to be automated is subjectief.
Samenvattend
- De vaardighedenhiërarchie vormt de input voor de performance objectives
- Een performance objective is een actie die volgens bepaalde standaarden en onder
bepaalde condities met specifieke gereedschappen/objecten wordt uitgevoerd

-

-

Performance objectives kunnen geclassificeerd worden als nonrecurrent en/of
recurrent en not to be automated of to be automated. Deze classificatie heeft
gevolgen voor het verdere ontwerp.
Voor het beoordelen van performance objectives heb je rubrics nodig die je kunt
gebruiken om voortgang over leertaken heen te monitoren. Tool hierbij kan een
development portfolio zijn.

11. Chapter 6 (deel 1)
Step 3: sequence learning tasks
Probleem complexe vaardigheden: vaak veel te complex voor de beginnende leerling. Als je
de leerling confronteert met de leertaak in de meest complexe vorm, dan is dat veel te veel
voor zo’n leerling om te behappen. Dus: eerste leertaak behapbaar maken voor beginners.
Hiervoor zijn de taakklassen bedacht. Taakklassen groeperen sets van leertaken die je kan
opbouwen van simpel naar complex. Hoe krijg je dit voor elkaar?
- Simplifying conditions → Methode waarbij je nagaat welke factoren jouw leertaak
makkelijk/moeilijk maken. (bijv. aantal verkeersdeelnemers, omgeving: dorp of stad,
weersomstandigheden: zon of hagelstorm) Breng alle factoren in kaart en omschrijf
de meest makkelijke en de meest moeilijk situatie. Maak hier een tabel van. Maak
vervolgens sets van leertaken die oplopen in complexiteit.
- Emphasis manipulation → Als het te moeilijk is om de factoren die het moeilijk maken
te benoemen, gebruik je emphasis manipulation. Manier waarbij je de hele taak laat
uitvoeren maar focust op een bepaald element daarvan. Er wordt steeds gefocust op
een ander aspect. In de laatste leertaak ligt de focussen op alle aspecten bij elkaar.
- Knowledge progression → Ondersteunende informatie gaat van generiek naar
specifiek omdat er steeds complexere taken zijn.
Learner support is gericht op het product: built-in task support gerelateerd aan de leertaken.
De support moet gescaffold worden; begin de leertaak met veel ondersteuning (bijv. worked
example) en eindigt met geen/weinig ondersteuning (conventional problem).
Zaag-tand patroon van het ontwerp: veel naar weinig, veel naar weinig, veel naar weinig,
enz.

Tussen taakklassen: simpel naar complex
Binnen taakklassen: veel naar weinig ondersteuning

Let op!
- Taakklassen lopen van simpel naar complex en leertaken binnen taakklassen lopen
van veel naar weinig ondersteuning.
- Emphasis manipulation (niet de voorkeursmethode): Je loopt hierbij het risico om
part-task te gaan oefenen. Je moet er goed op letten om altijd de hele taak te
oefenen als je dit toepast.
- Leertaken: simplifying conditions en emphasis manipulation
- Ondersteunende informatie: kennisprogressie
Samenvattend
- Er zijn twee maatregelen die ontwerpers nemen om realistische, hele taken voor
beginners behapbaar te maken:
1. Ze maken sets van van taken in taakklassen die oplopen in complexiteit.
2. Ze brengen steeds minder ondersteuning aan bij de leertaken in een
taakklasse. Elke taakklasse begint weer met veel ondersteuning.
- Leertaken in één taakklasse zijn even complex.
- Ontwerpers gebruiken bij voorkeur de simplifying conditions methode om taakklassen
te maken.

12. Chapter 6 (deel 2)
Part task sequencing of learning tasks
Part-task sequencing is noodzakelijk wanneer je onmogelijk een taakklasse kan formuleren
die simpel genoeg is voor een beginner (bijv. piloot of arts).
1. Definiëren van skill clusters → De hele taak opdelen in betekenisvolle units (= skill
clusters) (bijv. voorbereiden, geven, evalueren)
2. Skill cluster op een bepaalde volgorde neerzetten
Forward chaining → Chronologische volgorde aanhouden
Backward chaining → Van achter naar voren werken (voordeel: aan het begin van de
training krijg je te maken met het einddoel)
Snowballing → Je gaat als een sneeuwbal te werk. De sneeuwbal wordt steeds groter. Er
komt steeds een onderdeel bij. De taak wordt steeds groter.
Voorkeursmethode: backward chaining met snowballing. Hierdoor benader je de hele taak
zoveel mogelijk.
whole-task sequencing → taakklassen lopen op van simpel naar complex
part-task sequencing → skill clusters die in een bepaalde volgorde kunnen worden gezet
Hoe kan je de twee methoden (whole-task en part-task sequencing) combineren? Om zo nog
dichter bij de whole-task sequencing te komen in het geval deze onmogelijk is.

Whole-part → We beginnen met een ordening in taakklassen zoals in de whole task
sequencing benadering en vervolgen met een part-task sequencing benadering (skill
clusters). Taakklasse is leidend
- Taakklasse 1: evalueren makkelijk; geven en evalueren makkelijk; voorbereiden,
geven en evalueren makkelijk
- Taakklasse 2: evalueren medium; geven en evalueren medium; voorbereiden, geven
en evalueren medium
- Taakklasse 3: evalueren moeilijk; geven en evalueren moeilijk; voorbereiden, geven
en evalueren moeilijk
Part-whole → Skill clusters zijn leidend, vervolgens ga je sequenteren op taakklassen
- Taakklasse 1: evalueren makkelijk; evalueren medium, evalueren moeilijk
- Taakklasse 2: geven en evalueren makkelijk; geven en evalueren medium; geven en
evalueren moeilijk
- Taakklasse 3: voorbereiden, geven en evalueren makkelijk; voorbereiden, geven en
evalueren medium; voorbereiden, geven en evalueren moeilijk
Bij een whole-part sequencing krijg je eerder te maken met de hele taak dan bij part-whole
sequencing. Hierdoor heeft whole-part sequencing de voorkeur boven part-whole
sequencing.
Van een whole-part sequencing methode kan je sneller en flexibeler overstappen op een
whole-task sequencing methode, dan dat je dat vanuit part-whole sequencing kan.
whole-part → leertaak steeds moeilijker
part-whole → onderdeel steeds moeilijker
whole-task → vanuit het geheel bekeken, leertaken verdeeld in moeilijkheidsgraad
Let op!
- Haal whole-task sequencing (hele taak benadering) en whole-part sequencing
(combinatie hele taak en deeltaak benadering) niet door elkaar
- Gebruik voor de opdracht whole-task sequencing
- Whole-part vs part-whole
Samenvattend
- Wanneer een ontwerper geen taakklasse kan ontwerpen die simpel genoeg is voor
beginners dan moeten er op basis van de vaardighedenhiërarchie skill clusters
gedefinieerd worden.
- Wanneer een ontwerper geen taakklasse kan ontwerpen die simpel genoeg is voor
beginners dan moet de whole-task sequencing aanpak plaats maken voor een wholepart aanpak.
- Whole-part sequencing is beter dan part-whole sequencing omdat de lerende bij
whole-part sequencing eerder te maken krijgt met de hele taak en de ontwerper
makkelijker kan switchen van whole-part naar whole-task dan van part-whole naar
whole-task.

13. Chapter 6 (deel 3)
Individualized learning trajectories
Door taakmetadata (zoals complexiteitsniveau, ondersteuningsniveau en variatie) is het
mogelijk om individuele leertrajecten vorm te geven.
Er zijn verschillende methoden waarmee je iemand kan beoordelen. Er zitten voor- en
nadelen aan elke methode, dus je kan het beste kiezen voor een mix.
Soorten assessment
- Expert assessment (bijv. door docenten, cliënten, klanten, managers, enz.)
- Peer assessment (door leergenoten)
- Self assessment (door de leerling zelf)
Kies voor triangulatie. Je laat verschillende beoordelaars de prestaties van een lerende
beoordelen.
Lerenden zelf zijn hele slechte beoordelaars. Je kiest hier echter wel voor omdat self
assessment de motivatie van lerenden positief beïnvloedt en het stelt je in staat om te
oefenen met je zelfsturend leervaardigheden.
Protocol portfolio scoring → Het systematisch opschrijven welke beoordelingsmethode je
gaat gebruiken bij welke assessors bij welke taak. (tabel)

Verticaal → Welke samenstellende vaardigheden beheerst iemand nog niet? Welke
specifieke ondersteuning is nodig in de volgende taak?
Horizontaal → Beheerst de student de hele vaardigheid? Nee? Is er meer ondersteuning
nodig of moet de volgende taak meer/minder complex zijn?
Second order scaffolding pas je alleen toe op het moment dat je leerdoel zelfsturend leren is.

Built-in task support en guidance nemen gradueel af naarmate de expertise van de lerende
toeneemt.
Built-in task support is een voorbeeld van shared control (je deelt de regie over het
leerproces tussen docent/systeem en de lerende)
Guidance betreft coaching bijvoorbeeld aan de hand van portfolio’s.
Let op!
- What is assessed?
- Step 2: Developing scoring rubrics
- How is this assessed?
- Step 3: Individualized learning trajectories
- Ontwikkeling van zelfsturend leren vaardigheden niet van belang → adaptive system

-

Ontwikkeling van zelfsturend leren vaardigheden wel van belang → shared control

-

Verticale vs. horizontale beoordelingen

Samenvattend
- Taakmetadata zoals: complexiteitsniveau, ondersteuningsniveau en variatie maken
individuele leertrajecten mogelijk.
- Een individueel leertraject bestaat uit een cyclus tussen performance assessment en
taakselectie.
- Als ontwerper kies je vooraf de beoordelingsmethoden en de beoordelaars die je gaat
gebruiken bij verschillende taken. Dit leg je vast in een protocol portfolio scoring.
- Individuele leertrajecten maken het mogelijk zelfsturend-lerenvaardigheden te
ontwikkelen m.b.v. second-order scaffolding.

14. Chapter 7
Step 4: design supportive information
Ondersteunende informatie bestaat uit drie delen:
- Systematische probleemaanpakken (SAPs) → Probleemoplossingsstrategieën die je
kunt hanteren om een probleem op te lossen maar die niet als een soort algoritme
leiden tot een bepaalde uitkomst (bijv. lesgeven, er zijn strategieën, maar niet altijd
de gewenste uitkomst) 4CID model wil dat je als ontwerper stilstaat bij de
systematische probleemaanpakken die experts hanteren om problemen in het
domein op te lossen.
- Domeinmodellen → Beschrijven de theorie die je nodig hebt om een bepaald
probleem in een domein op te lossen (concepten, relaties tussen de concepten, hoe
zit de wereld in elkaar? en wat moet ik weten om dit probleem op te lossen?) (body
van de ondersteunende informatie) (wat moet ik weten om deze vaardigheid uit te
kunnen voeren?)
- Cognitieve feedback → Mensen laten reflecteren op hun taakuitvoering, lerenden
aanzetten om te kijken hoe ze het gedaan hebben in vergelijking met anderen / in
vergelijking met voorbeelden van experts. als we een nieuw domein ingaan als
beginner dan hebben we vaak al wel bepaalde ideeën, maar dit is niet altijd helemaal
correct (misconcepties). Het is belangrijk om met de cognitieve feedback deze ideeën
op het spoor te komen en daar wat aan te doen.
Hoe kun je de systematische probleem strategieën en de domeinmodellen in voorbeelden
gieten? Hoe illustreer je dit? (specifiek jargon)
- systematische probleemaanpakken worden geïllustreerd door modelling examples
(filmpjes van een experts die een probleem aan het oplossen is en hardop denkt)
- domein modellen kunnen geïllustreerd worden door case studies (de theorie wordt
verlevendigd, je beschrijft een voorbeeld van de werkelijkheid)
Hoe ontwerp je ondersteunende informatie? (niet alleen het definiëren ervan maar ook het
presenteren)
- Deductieve presentatie strategieën → van algemene regel naar voorbeeld (eerst
systematische probleem aanpak en domeinmodellen en dan pas modelling examples
en case studies)

-

-

Inductieve presentatie strategieën → van voorbeeld naar algemene regel (eerst
modelling examples en case studies en dan pas de systematische probleem aanpak
en domeinmodellen)
expository → alleen zenden, de lerende hoeft het alleen tot zich te nemen (algemene
regel geven en de lerende bedenkt zelf een aantal voorbeelden)
inquisitory → de lerende gaat zelf op ontdekkingsreis (lerende gaat zelf op zoek naar
de algemene regel)

Aanbeveling: óf deductief inquisitory óf inductief expository
Resource-based learning → je kan kiezen tussen leertaken, dit helpt om lerenden
zelfsturend leren vaardigheden te verbeteren, dit kan je ook doen bij de ondersteunende
informatie, lerenden gaan zelf op zoek naar de theorie / probleemaanpak die ze nodig
hebben om een bepaalde taak uit te voeren (leerdoel: zelfsturend leren)
Hoe wordt de ondersteunende informatie aangehaakt aan de leertaken?
Er zijn verschillende presentaties strategieën (voorbeelden vs algemene regel)
Ondersteunende informatie (in zijn totaal) zijn gekoppeld aan de taakklasse en niet aan elke
individuele leertaak, dus sets van leertaken (in bepaalde taakklassen met een bepaald
complexiteitsniveau is een bepaald stuk van de theorie nodig, L-vorm)
Cognitieve feedback wordt pas gegeven als een aantal leertaken zijn uitgevoerd (een
lerende kan gaan kijken hoe zijn ontwikkeling over deze leertaken is in vergelijking met
iemand anders). cognitieve feedback zit aan het eind van de taakklassen
Voorbeelden van media die passen bij ondersteunende informatie:
- multimedia (beeld en tekst)
- hypermedia (webomgeving)
- micro worlds en epistemic games (lijkt op simulaties om leertaken in te maken, maar
meer gericht om grip te krijgen op de theorie, dus doel is anders)
- social media (kennis delen en samen kennis construeren)
Let op!

-

Figuur 7.2: Modeling examples en case studies kunnen een soort brug vormen tussen
leertaken en ondersteunende informatie (guidance bij de leertaken kan heel erg lijken op de
modeling examples bij de systematische probleem aanpakken, omdat de systematische
probleem aanpakken input zijn voor de proces worksheets, dus de stappenplannen om een
bepaald probleem op te lossen)

-

Figuur 7.3:
Ontwerpprincipe: kennisprogressie (over de taakklassen heen wordt de
ondersteunende informatie steeds specifieker)
Complex leren omvat cognitieve processen als schema-constructie en schemaautomatisering
Leertaken en ondersteunende informatie stimuleren schema-constructie, leertaken
via het cognitieve proces inductie (op basis van ervaringen je mentale modellen
aanpassen, specifieker maken) en ondersteunende informatie via cognitieve proces
elaboratie (uitbreiden)

Samenvattend
- Ondersteunende informatie bestaat uit systematische probleemaanpakken,
domeinmodellen en cognitieve feedback
- Systematische probleemaanpakken worden geïllustreerd door modeling examples
- Domeinmodellen worden geïllustreerd door case studies
- Als ontwerper kies je voor beginners een inductive-expository presentatie strategie
voor de ondersteunende informatie en voor meer ervaren lerenden een deductiveinquisitory presentatie strategie
- Als ontwerper koppel je ondersteunende informatie aan de taakklassen en geef je
pas na een aantal leertaken cognitieve feedback

15. Chapter 8 (deel 1)
Step 5: analyze cognitive strategies
Cognitieve strategieën = mentale representaties van probleemaanpakken

Cognitieve strategieën analyseren
Systematische probleemaanpak is een stappenplan gerelateerd aan de vaardigheden
hiërarchie. Je vertaalt de vaardigheden hiërarchie naar een plan voor uitvoering.
Systematische probleemaanpakken bestaan uit fasen. Elke fase heeft een bepaald doel met
subdoelen. Zo’n doel bereik je door allemaal heuristieken en vuistregels te gebruiken.
Heuristieken en vuistregels zijn aanknopingspunten om een bepaald probleem op te lossen,
maar je weet niet helemaal zeker of jouw aanpak zal leiden tot een oplossing van het
probleem, je zal moeten blijven nadenken.
Methodes voor analyse:
- Think aloud: Een expert observeren terwijl hij door hardop denken een taak aan het
oplossen/uitvoeren is.
- Cued retrospective reporting: Een expert wordt opgenomen op een video en de
expert vertelt waarom hij bepaalde handelingen op dat moment op die manier
uitvoerde.
Hoe worden de non-recurrente aspecten van de hele taak uitgevoerd? (Hoe doet een expert
dat?)
Output van een analyse proces door flowchart: soort beslisboom (stappenplan met
beslismomenten) Elk stappenplan correspondeert met een vaardigheid uit je vaardigheden
hiërarchie.
If you want to reach x, you may try to do y. dus mogelijke aanpak, niet per definitie een
oplossing
Kan ik de lerende nog tips geven om dat doel te behalen? Dit soort informatie zit allemaal in
de vuistregels.
Alles in kaart? Voornamelijk beredeneerd vanuit het perspectief van een expert (hoe moet
een systematische probleemaanpak idealiter uitgevoerd worden?). Hoe gaat een beginner
intuïtief te werk in een bepaald domein? Misvattingen zijn belangrijk om te diagnosticeren
omdat je daar als ontwerper op moet anticiperen. Dus zowel vanuit expert als beginners
perspectief bekijken.
Let op!
Onderscheid:
- Cognitieve strategieën zijn de kennisstructuren
- Systematische probleemaanpakken (wat je iemand vertelt of laat lezen) refereert
naar de informatie die je iemand geeft om de cognitieve strategieën in zijn hoofd te
gaan bouwen
SAP’s hebben geen vaste uitkomst! SAPs geven een oplossingsstrategie die mogelijk leidt
tot een oplossing van het probleem.

Samenvattend:
- Cognitieve strategieën worden geanalyseerd in SAPs m.b.v. think aloud en cued
retrospective reporting.
- SAPs zijn heuristische stappenplannen. Ze bestaan uit fasen die goals en subgoals
hebben die gehaald kunnen worden m.b.v. heuristieken/vuistregels.
- Het is belangrijk om zowel de cognitieve strategieën van experts als de intuïtieve
cognitieve strategieën van beginners te achterhalen om goede ontwerpkeuzen te
maken.
- Bij een herontwerp is deze stap meestal overbodig.

16. Chapter 8 (deel 2)
Step 5: analyze cognitive strategies
Output van analyse is input voor een aantal ontwerpbeslissingen.
Drie consequenties systematische probleemaanpakken:
- Gedetailleerde beschrijving van de systematische probleemaanpakken verschaft
informatie aan de guidance in stap 1 (ontwerpen van leertaken) (output stap 5 is
input voor stap 1)
- Knowledge progression. Het ontwerpen van taakklassen (set van leertaken die
even complex zijn, taakklassen lopen op in complexiteit) (ondersteunende informatie
is gekoppeld aan taakklassen). Als de complexiteit van de taakklasse toeneemt, dan
wordt de theorie steeds specifieker. Je kunt goed zien wat de meest generieke
probleemoplosstrategie is. Je kan dit steeds specifieker maken. Systematische
probleemaanpakken geeft handen en voeten aan de kennisprogressie. (output stap 5
is input voor stap 3)
- Beschrijving van de SAPs helpt om de ondersteunende informatie te ontwerpen.
Het is onderdeel van de ondersteunende informatie. Je analyse is daar je
uitgangspunt voor.
Hoe gaat het er in de werkelijkheid aan toe?
Intuïtieve strategieën geven aanknopingspunten aan de ontwerper om misconcepties te
voorkomen.
Specifieke acties die je kunt ondernemen als ontwerper wanneer je iets constateert:
- Hoe meer misconcepties, hoe meer guidance er nodig is.
- Als er veel foutieve intuïtieve strategieën zijn dan heb je meer taakklassen nodig
waardoor de stapjes hiertussen kleiner zijn. De kennisprogressie gaat dus
geleidelijker.
- Veel goed zicht op de intuïtieve cognitieve strategieën nodig om het aantal modeling
examples te bepalen. Hoe foutiever de cognitieve strategieën, hoe meer modeling
examples er nodig zijn. Misschien noodzakelijk als de cognitieve strategieën er erg
naast zitten: van inductive expository (voorbeelden naar generieke regel,
gepresenteerd door docent) naar inductive inquisitory (voorbeelden naar generieke
regel, dit zoekt de lerende zelf uit)
- Ontwerpen van ondersteunende informatie: intuïtieve cognitieve strategieën bieden
aanknopingspunten wat je moet benadrukken bij de cognitieve feedback. (waar
worden misconcepties geconstateerd en waar moet je ingrijpen?)

Let op!
- Systematic: de output van step 5 is input voor step 1, step 3 en/of step 4 [output van
systeem element A vormt input voor systeem element B, output van systeem element
B vormt input voor systeem element C etc.]
- Systemic: de output van step 5 impacts step 1, step 3 en step 4 [een verandering in
systeem element X heeft invloed op systeem elementen Q, Y en Z of zelfs alle
elementen in het systeem]
Step 5 = analyze cognitive strategies
Step 1 = design learning tasks
step 3 = sequence learning tasks
step 4 = design supportive information
De analyze output kan impact hebben op meerdere andere stappen.
Samenvattend
- Het analyseren van de cognitieve strategieën van beginners en gevorderden levert
gedetailleerde SAPs op die niet alleen gebruikt kunnen worden voor het ontwerp van
supportive information (step 4) maar ook voor het ontwerp van leertaken (step 1:
guidance) en taakklassen (step 3)

17. Chapter 9 (deel 1)
Step 6: analyze mental models (doel: het achterhalen en beschrijven van mentale modellen
met behulp van documentenanalyse en experts interviews. wat moet iemand weten om de
non-recurrente vaardigheden uit te kunnen voeren?)
Specificeren van domeinmodellen (= weergaven van de werkelijkheid, de theorie)
- Identificeren van conceptuele modellen (definiëren)
- gericht op wat is dit? conceptuele beschrijving van het domein. Bouwstenen
worden gevormd door concepten in hun relaties.

Tabel 9.1: relaties die concepten met elkaar kunnen hebben. De concepten kunnen worden
vormgegeven in conceptmaps of worden beschreven in tekst
- Identificeren van structurele modellen (plannen)
- Hoe is dit georganiseerd? Hoe zit het in elkaar? Bouwstenen zijn concepten
die op een bepaalde manier met elkaar zijn gerelateerd: tijd of ruimte. Vertaalt
zich naar plannen. (bijv. template om wetenschappelijk artikel te schrijven)
- Identificeren van causale modellen (principes)
- Hoe werkt dit? Waarom werkt dit niet? Bouwstenen zijn concepten, specifieke
relaties tussen effecten: oorzaak-gevolg (cause and effect) relaties en natural
proces relaties.
Hier ook het perspectief van een beginner innemen. Hoe zien de intuïtieve mentale modellen
van beginners eruit? Analyseren hiervan is belangrijk.
Let op!
- Wanneer gaat het over kennisstructuren (mentale modellen = in je hoofd) en wanneer
gaat het over ondersteunende informatie (domein modellen = op papier)?
- Conceptuele, structurele en causale modellen staan niet naast elkaar maar hebben
een hiërarchische relatie. Conceptuele modellen staan bovenaan en die kan je
onderverdelen in structurele modellen en causale modellen.
- Structurele modellen = location-in-time en location-in-space
- Causale modellen = cause-effect relaties en natural process relaties
Samenvattend
- Mentale modellen worden geanalyseerd in domeinmodellen die bestaan uit
conceptuele modellen onderverdeeld in structurele modellen en causale modellen
m.b.v. document-analyse en interviews.
- Het is belangrijk om zowel de mentale modellen van experts middels interviews te
achterhalen als de intuïtieve mentale modellen van beginners om goede
ontwerpkeuzen te maken.
- Bij een herontwerp is deze stap meestal overbodig.

18. Chapter 9 (deel 2)
Step 6: analyze mental models
Hoe kunnen de domeinmodellen de ontwerpprincipes die je neemt als ontwerper
informeren/vormgeven?
Taakklassen (stap 3)
- Informatie gebruiken om de kennisprogressie vorm te geven. zero order models
(generiek) via first order models (specifiek) naar quantitative models.

Tabel 9.2: voorbeeld van hoe de kennisprogressie met betrekking tot domeinmodellen
vormgegeven zou kunnen worden. Bij taakklassen laat je de domeinmodellen van generiek
naar specifiek lopen, de analyse van de domeinmodellen is hier noodzakelijk voor.
Ondersteunende informatie ontwerpen (stap 4)
- Domeinmodellen gebruiken om deze expliciet te presenteren, om case studies
ontwerpen of om cognitieve feedback vorm te geven (anticiperen op misconcepties is
van belang).
Analyseren van mentale modellen (stap 6) is van invloed op taakklassen (stap 3) en op
ondersteunende informatie (stap 4).
Gevolgen als je te maken hebt met een domein waarin veel foutieve intuïtieve mentale
modellen zitten:
- Knowledge progression. Meer taakklassen ontwerpen om de overgangen kleiner te
maken. Dus een geleidelijkere opbouw in kennis.
- Ondersteunende informatie: meer case studies / voorbeelden geven, hier kunnen
verschillende perspectieven op genomen worden. inductieve presentatie methode
kiezen ipv deductieve; eerst voorbeelden dan algemene regel. Voorbeelden geven
meer aanknopingspunten voor beginners dan hele generieke informatie.
- Feedback niet expository maken, maar zelf aanzetten om juist antwoorden te vinden.
Analyse proces mentale modellen vergelijken met analyseproces cognitieve strategieën

-

-

Relaties cognitieve strategieën en mentale modellen zijn wederkerig. Ze interacteren
met elkaar, ze hebben invloed op elkaar.
Mentale modellen en cognitieve strategieën verschillen niet echt. Het zijn allebei
kennisrepresentaties. Er is een onderscheid gemaakt ten behoeve van het
ontwerpproces. Het is dezelfde kennis die op een verschillende manier gebruikt
wordt.
- acties binnen een taak uitvoeren = cognitieve strategieën
- bepaalde verschijnselen in de realiteit te verklaren = mentale modellen
Systematische probleemaanpakken is stap 5 en het analyseren van de
domeinmodellen is stap 6. Dit komt doordat de SAPs vaak vergeten worden.

Let op!
Step 6 en system dynamics:
- Systematic: output van step 6 is input voor step 3 en step 4
- Systemic: output van step 6 impacts step 3 en step 4
Step 6 = analyze mental models
Step 3 = sequence learning tasks
Step 4 = design supportive information
Samenvattend:
- Het analyseren van de mentale modellen van beginners en gevorderden levert
gedetailleerde domeinmodellen op die niet alleen gebruikt kunnen worden voor het
ontwerp van supportive information (step 4) maar ook voor het ontwerp van
taakklassen (step 3).

19. Chapter 10
Step 7: Design procedural information
Wat is procedurele informatie?
Drie onderdelen:
- Regels die je kunt toepassen om een bepaald probleem op te lossen (leidend voor
procedurele informatie)
- Informatie die nodig is om de regels te begrijpen / uit te voeren (als ik de klink
beweeg gaat de deur open. wat is een klink? wat is een deur?)
- Just-in-time information: Combinatie van regels en het gebruik van de regels. Je
probeert informatie op te nemen in een handeling. JIT = how to instruction = stapvoor-stap-instructie = rule-based instructie
Procedurele informatie in kaart brengen door dit op te delen in kleine units → van een aantal
regels samen overzichtelijke eenheden maken
Closure = afgebakend geheel van regels (op zichzelf staand)
Demonstraties = Illustreren van de regels

Instances = Illustreren van de informatie die nodig is om de regels te begrijpen. Voorbeelden
van de concepten of feiten zelf. (tastbare) voorwerpen
Correctieve feedback = schema-automatisering door rule-formation te ondersteunen.
cognitieve proces dat gestimuleerd wordt door just-in-time information
- promoting learning from errors → onmiddelijk hints voor de juiste taakuitvoering
geven
- hiervoor moeten de typical errors geanalyseerd worden
- malrules = incorrect, uitgevoerde cognitieve regels. typical error die
ingeoefend is. zit fout in het systeem.
- misconceptions = bemoeilijken jouw interpretatie van de regels. betrekking op
de informatie die noodzakelijk is om een regel te begrijpen. het is onmogelijk
om een regel toe te passen als je te maken hebt met misconcepties, want je
gaat dan uit van de verkeerde aannames.
Hoe ontwerp je procedurele informatie?
Formulating JIT information → hoe verwoord je het op het JIT display (boek/scherm)?
- informatie zo simpel mogelijk maken
- correspondeert met de minst kundige beginner, elke beginner moet kunnen begrijpen
wat hierop staat. wat mag je als bekend verondersteld nemen en wat niet?
- redeneer vanuit de handeling zelf. action oriented writing style. wat moet iemand
doen om het probleem op te lossen?
Preventing split attention
- Dit kan optreden wanneer je verschillende informatiebronnen tegelijkertijd presenteert
(plaatje met tekst eronder, mentale matchingsproces kost cognitieve capaciteit. beter
is de info direct invoegen; geïntegreerd is makkelijker om te verwerken). Dit moet je
minimaliseren. Het liefste voorkomen. Je belast het werkgeheugen onnodig.
Combining JIT information displays with demonstrations and instances
- deductief of inductief?
- aanbevolen voor informatie displays: begin met de regels, vervolgens voorbeeld
(deductief expository) waarom? inductief wordt vooral gebruikt als mensen nog maar
weinig voorkennis hebben. het geven van een voorbeeld maakt het dan makkelijker
om het te relateren aan wat je al weet. JIT wordt geformuleerd op niveau van meest
beginnende beginner. hierdoor kan er een deductieve benadering worden
gehanteerd.
-

helder formuleren op het meest beginnende niveau
split attention vermijden
deductieve expository strategie gebruiken

Strategieën voor het presenteren van procedurele informatie:
- unsolicited JIT information presentation = de informatie wordt gepresenteerd op het
moment dat dit van belang is voor de lerende

-

-

unsolicited information presentation in advance = de informatie die nodig is om de
handelingen uit te voeren wordt vooraf gegeven. de procedurele informatie wordt
eerst eigen gemaakt. (niet aanbevolen!)
solicited information presentation = leerdoel dat meer gericht is op zelfsturing. lerende
geeft zelf aan wanneer hij de procedurele informatie nodig heeft. (gebruiken als
zelfsturing je doel is of on-the-job)

Als uit je analyse komt dat je te maken hebt met malrules en misconcepties dan richt je de
aandacht op de valkuilen door bijv langzame afname procedurele informatie of meerdere
invalshoeken voor presenteren. Lerenden aanzetten om zelf stappen te vergelijken. Error
recovery information = als er iets mis gaat, kan je dit en dit en dit doen om het op te lossen.
In blauwdruk: procedurele informatie is gekoppeld aan leertaak. fading = procedurele
informatie over de leertaken heen wordt steeds minder. wordt geleidelijk afgebouwd.
Media voor procedurele informatie
Tabel 10.2 ontwerpprincipes die van belang zijn als je bijv mobiele devices gaat gebruiken
om procedurele informatie weer te geven

Let op!
- Complex leren omvat cognitieve processen als schema constructie en schema
automatisering
- Leertaken en ondersteunende informatie stimuleren schema constructie, leertaken
via het cognitieve proces inductie en ondersteunende informatie via het cognitieve
proces elaboratie

-

-

-

Procedurele informatie en deeltaakoefening stimuleren schema automatisering,
procedurele informatie via het cognitieve proces rule formation en deeltaakoefening
via het cognitieve proces strengthening.
Zowel voor unsolicited als voor solicited JIT informatie presentatie gelden de
procedurele informatie presentatie guidelines
- modular structure = random access/ closure (vormen samen een geheel en
kunnen random aan een leerling aangeboden worden, ze hebben een kop en
een staart)
- action-oriented writing (schrijven vanuit een handeling)
- minimize split-attention (het voorkomen van split attention)
Verschil tussen scaffolding en fading
- Scaffolding = afbouwen van ondersteuning
- Fading = afbouwen van procedurele informatie

Samenvattend
- Procedurele informatie bestaat uit regels, informatie die nodig is deze regels
te begrijpen en correctieve feedback
- Regels worden geïllustreerd door demonstraties
- Informatie die nodig is om de regels te begrijpen wordt geïllustreerd door
instances
- Als ontwerper kies je voor beginners en gevorderden een deductieveexpository presentatie strategie voor de procedurele informatie in combinatie
met een modulaire structuur, een active-writing style en een minimale split
attention
- Als ontwerper koppel je procedurele informatie aan de leertaken en laat je de
informatie langzaam verdwijnen over de leertaken heen

20. Chapter 11 (deel 1)
Step 8: analyze cognitive rules
Proces waarbij je van de recurrente samenstellende vaardigheden uit de vaardigheden
hiërarchie naar regels en procedures gaat; stappen die je uit moet voeren om een bepaalde
handeling te verrichten die leidt tot een bepaald doel.
Regels bestaan uit een if-deel (condities) en een then-deel (acties)
Procedures bestaan uit een set van regels met een temporele relatie.
Je krijgt een beschrijving van de cognitieve regels die zeer specifiek en algoritmisch is (vaste
uitkomst, als je de stappen doorloopt dan bereik je ook je doel).
Hoe worden de recurrente aspecten van de hele taak uitgevoerd?
Rule-based analysis gebruik je wanneer je te maken hebt met regels die niet geordend zijn in
tijd. (bijv. gebruiken van een toetsenbord, converseren, computerprogramma gebruiken)

Information-processing analysis gebruik je wanneer je te maken hebt met regels die
geordend zijn in de tijd oftewel; procedure. (bijv; recept bereiden, vermenigvuldigen, machine
starten)
Wanneer moet je je analyses stoppen?
Analyseer altijd tot het punt dat een paar niveaus onder het punt van jouw verwachting ligt.
Hiermee voorkom je dat als expert te vroeg stopt met de analyse. Overschat je doelgroep
niet.
Analyseren van typical errors en malrules
- Analyseer bij expert en beginner
- Als je weet welke fouten beginners typisch maken, dan kun je ze op tijd tackelen
voordat ze zich omzetten in malrules (geautomatiseerd).
Let op!
- Onderscheid tussen cognitieve regels (kennis) en regels (JIT information display,
informatie die de lerende helpt om de cognitieve regels te vormen)
SAPs

Regels

Ondersteunende informatie

Procedurele informatie

Geen vaste uitkomst

Vaste uitkomst

Heuristisch

Algoritmisch

Generiek

Specifiek

Nonrecurrent skills

Recurrent skills

Schema constructie / elaboratie

Schema automatisering / rule formation

Samenvattend
- Cognitieve regels worden geanalyseerd in IF-THEN regels m.b.v. talk aloud
- Regels of procedures zijn algoritmisch. Ze bestaan uit stappen die gericht zijn op een
specifiek doel
- Het is belangrijk om zowel de cognitieve regels van experts als de typical errors en
eventueel malrules van beginners te achterhalen om goede keuzeontwerpen te
maken
- Bij een herontwerp is deze stap meestal overbodig

21. Chapter 11 (deel 2)
Step 8: analyze cognitive rules
Analyse van cognitieve regels is van invloed op
- het analyseren van de prerequisite knowledge
- het ontwerpen van de procedurele informatie (komt op JIT information displays te
staan)

-

het ontwerpen van part-task practice
omgaan met typical errors en malrules (aandacht van de lerenden op de valkuilen
richten door unsolicited information presentation, slow fading, veel voorbeelden
geven, demonstraties en instances, verschillende representaties gebruiken, lerende
zelf laten vergelijken, error recovery information toevoegen aan JIT displays)

Let op!
- Step 8 en system dynamics;
- Systematic: de output van step 8 is input voor step 7, step 9 en step 10
- Systemic: step 8 heeft impact op zowel step 7, step 9 als step 10.
Step 7 = Design procedural information
Step 8 = Analyze cognitive rules
Step 9 = Analyze prerequisite knowledge
Step 10 = Design part-task practice

-

Stap 5 en 6 hebben invloed op elkaar (bidirectional relationship)
Stap 9 volgt uit stap 8 (unidirectional relationship)

Samenvattend:
- Het analyseren van de cognitieve rules van beginners en gevorderden levert regels
en procedures op die niet alleen gebruikt kunnen worden voor het analyseren van de
prerequisite knowledge (step 9) maar ook voor het ontwerp van procedural
information (step 7) en voor het ontwerp van deeltaakoefening (step 10).

22. Chapter 12 (deel 1)
Step 9: Analyze prerequisite knowledge (voorwaardelijke
voorkennis)
Informatie die nodig is om prerequisite knowledge te begrijpen
- identificeren van concepten, plannen en principes
- welke concepten heeft de lerende nodig om de regel/procedure uit te voeren?
- concepten: beschrijven, wat is dit?
- plannen: hoe moet ik de concepten in de handeling in tijd/ruimte relateren?
- principes: hoe zit dit in elkaar? waarom werkt iets niet? (causale modellen,
oorzaak-gevolg relatie)
- identificeren van feiten in feature lists
- kijken naar instances van een concept (zoogdier heeft als voorbeeld hond)
- concepten (zoogdier) hebben voorbeelden (hond)
- voorbeelden (hond) hebben bepaalde kenmerken (4 poten)
- beschrijving van een kenmerk (4 poten) is een feit (hond heeft 4 poten)
- feit (hond heeft 4 poten) heeft de vorm van een propositie (bewering)
- identificeren van fysieke modellen
- concrete concepten (bijv; een boek) fysieke tastbare dingen die je nodig kunt
hebben om een regel te begrijpen

Wanneer moet ik stoppen met het analyseren van de prerequisite knowledge?
- als ontwerper kan je de kennis van de meest beginnende beginner waarschijnlijk niet
goed inschatten, daarom ga je door met analyseren tot een paar niveaus onder het
niveau waarvan jij denkt waar een beginnende beginner begint. om er zeker van te
zijn dat je niet op een te hoog niveau instart.
Misconcepties analyseren
- ervaren docenten kunnen hier behulpzaam bij zijn
Let op!

-

Onderscheid tussen prerequisite knowledge (kennis in het hoofd) en concepten,
feiten, fysieke modellen die nodig zijn om de regels/procedures te begrijpen
(informatie gepresenteerd via JIT displays)

-

-

-

Ondersteunende info

Procedurele info

Mentale modellen

Prerequisite knowledge

Conceptuele modellen

Concepten

Structurele modellen

Plannen

Causale modellen

Principes

Plannen en principes zijn verbijzonderingen van concepten.
- Plannen: concepten met een location-in-time of een location-in-space relatie
- Principes: concepten met een cause-effect relatie of een natural process
relatie
De concrete voorbeelden van concepten kunnen beschreven worden in feiten of
getoond worden in tastbare of zichtbare vorm

Samenvattend
- Prerequisite knowledge wordt geanalyseerd in concepten, feiten en/of fysieke
modellen. Plannen en principes zijn verbijzonderingen van concepten.
- Het is belangrijk om zowel de prerequisite knowledge als de misconcepties te
achterhalen om goede ontwerpkeuzen te maken.
- Bij een herontwerp is deze stap meestal overbodig.

23. Chapter 12 (deel 2)
Step 9: Analyze prerequisite knowledge
Hoe kan je de analyse van de prerequisite knowledge gebruiken in andere ontwerpstappen?
Analyseren welke informatie nodig is van de prerequisite knowledge om de regels te
begrijpen.
Hoe ga je met misconcepties om?
- Richt de aandacht op de valkuilen door..
- Unsolicited informatie aanbieden
- Procedurele informatie laten afnemen
- Veel voorbeelden (instances) geven
- Meerdere representaties gebruiken om het concept duidelijk te maken
- Incorrecte en correcte prerequisite knowledge met elkaar vergelijken
Zorg dus dat je analyse hiervan helder is.
Let op!
- Step 9 en system dynamics:

-

-

Systematic: output van step 9 is input voor step 7
- Step 7 = design procedural information
- Step 9 = Analyze prerequisite knowledge
Geen systemic!

Samenvattend
- Het analyseren van de prerequisite knowledge van beginners en gevorderden levert
concepten, plannen en principes op die gebruikt kunnen worden voor het ontwerp
van procedurele informatie (step 7)

24. Chapter 13 (deel 1)
Step 10: design part task practice (deeltaakoefening)
Deeltaakoefening is bedoeld om de recurrente vaardigheden te automatiseren (to be
automated, recurrent skills)
Dubble classified constituent skills: Beginnen bij recurrent en als dit niet meer past ga je over
op non-recurrent. Voor dit recurrente deel kan je ook beslissen of dit geautomatiseerd moet
worden of niet.
To be automated recurrent skills = tafels van vermenigvuldiging, toonladders,
veiligheidsprocedures, enz.
Redenen om vaardigheden te labelen als to be automated:
- De vaardigheid vergt snelheid en accuratesse
- De vaardigheid is belangrijk vanuit veiligheidsoverwegingen
- Als de vaardigheid voorwaardelijk is voor een heleboel vaardigheden bovenaan de
hiërarchie (bijv; lezen, schrijven, rekenen)
- Als ze een simultane relatie hebben met de andere vaardigheden (als er
verschillende vaardigheden tegelijkertijd uitgevoerd moeten worden dan helpt het om
bepaalde recurrente vaardigheden te automatiseren, zodat je er geen aandacht aan
hoeft te besteden)
Deeltaakoefening; opgebouwd uit practice items
Practice items zijn gericht op de set van if-then-rules (of een procedure) waar de recurrente
vaardigheid uit bestaat. Het doel van een deeltaakoefening is dat je routines ontwikkelt
waarmee je snel en accuraat en zonder moeite de recurrente vaardigheid uitvoert. Dit doe je
bij voorkeur in een low fidelity task environment. (bij leertaken = fidelity hoog want zo
natuurgetrouw mogelijk, bij deeltaken niet) Fidelity heeft te maken met transfer, dit is bij
deeltaakoefening niet van belang, want je bent een specifieke regel aan het leren die niet
hoeft te transfereren naar andere situaties.
Verschillende typen practice items
- conventional practice items: practice items zonder ondersteuning (aanbevolen)

-

-

edit practice items: uitgewerkt voorbeeld van regel/procedure waarbij je de incorrecte
stappen moet vervangen voor correcte stappen, dus fouten opsporen (bepaalde mate
van ondersteuning)
recognize practice items: lijkt op multiple choice vraag, juist procedure/juiste set ifthen-regels kiezen uit een aantal alternatieven (bepaalde mate van ondersteuning)

Wanneer gebruik je ondersteunde practice items?
- In gevallen dat je te maken hebt met een set van regels / procedure die foutgevoelig
is (een aantal stappen lopen grote kans om fout uitgevoerd te worden door
beginners)
- Regels / procedure zijn heel lang en ingewikkeld door vertakkingen en
beslismomenten, dus complex en ingewikkeld
- Regels / procedures lijken heel erg op elkaar of situaties waarop ze van toepassing
zijn lijken erg op elkaar, waardoor het moeilijk is de juiste regel / procedure te kiezen
Practice items met ondersteuning toevoegen in ontwerp, dan; verschillende
ordeningsprincipes
- Fading (support): veel naar weinig ondersteuning
- recognize edit produce strategy: je begint met het herkennen van de juiste
procedure uit een bak met alternatieven, vervolgens ga je foute stappen
verbeteren, daarna procedure / regels zelf uitvoeren
- Te vergelijken met build in task support met leertaken (symmetrische karakter)
- Training wheels interface (guidance): begin met de activiteit die gerelateerd zijn aan
ineffectieve stappen, deze acties ga je afschermen. Je gaat de lerende behoeden
voor het maken van fouten. Je begint met de meest uitgeklede versie. Je schermt de
meer complexe regels af. Ondersteuning neemt af en mogelijkheden om dingen uit te
voeren neemt toe.
- Te vergelijken met performance constraints
Divergentie van practice items
De practice items in zijn totaliteit laten samen alle facetten die ook voorkomen in de
werkelijkheid zien met betrekking tot die specifieke regels / procedure. De lerende moet
voldoende te maken krijgen met de verschillen die je ook in de echte wereld tegen kan
komen om die regel / procedure goed te kunnen inoefenen. De practice items moeten
representatief zijn. De deeltaak wordt hierdoor goed ingeslepen.
Part task sequencing for part-task practice
Hoe orden ik de practice items? Vooral van toepassing op complexe sets van regels /
procedures.
- knip de set / procedure op in betekenisvolle stukken
- betekenisvolle stukken volgens forward chaining (deals with parts in the same
natural-process order in which they occur during normal task performance) en
snowballing ((A-AB-ABC) includes the previous part(s) in each new part) aanleren
- blokken maken van oefeningen die op elkaar lijken (low contextual interference, want
geen transfer nodig) (bijv 1 t/m 4, 1 t/m 8, 1 t/m 12)
Hoe knip je de set / procedure op?
- segmentation

-

simplification
fractionation

Kan ik zonder procedurele informatie de deeltaakoefening gaan vormgeven? Als dit niet kan;
nog onvoldoende te maken gehad met de procedurele informatie bij de leertaken om dat als
bekend te veronderstellen. Dus dan speelt procedurele informatie ook een rol bij de
deeltaakoefening. Als je deze beslissing neemt, dan gelden de ontwerpprincipes die je ook
gebruikt bij de procedurele informatie ook bij de deeltaakoefening. De ontwerpprincipes
hiervan zijn:
- maak betekenisvolle units van sets van regels (kop en staart)
- gebruik hierbij simpele activerende woorden
- spreek de lerenden activerend toe
- vermijd split attention
en bij deeltaakoefening komt daarbij:
- isoleer de demonstraties als geheel uit de gehele taak
- gebruik contingent tutoring (requires an instructor or computer system to closely
monitor and interpret the learner’s performance, and present procedural information
precisely at the moment that the learner needs it) of model tracing (An approach to
contingent tutoring where the learner’s behavior is traced back to identified IF-THEN
rules. If the tracing process fails, a deviation from the model trace must have
appeared, and feedback is provided to the learner.) om die informatie aan de lerende
te presenteren op het moment dat hij of zij dat nodig heeft tijdens de
deeltaakoefening
Hoe kan je omgaan met typische fouten en het eventuele ontstaan van malrules binnen de
deeltaakoefening? Wat moet je doen om dit te voorkomen?
- subgoaling

-

attention focussing
multiple representations
matching

Twee manieren waarop je de procedurele informatie gekoppeld aan deeltaakoefening kunt
aanbieden:
- contingent tutoring: uitgevoerd door computer of mens, dit kan omdat de regels en
procedures helemaal zijn uitgeanalyseerd. Daardoor kan je ongevraagd relevante
informatie presenteren op het moment dat een lerende het nodig heeft. Tijdens het
doorlopen van de stappen die nodig zijn om de procedure uit te voeren presenteer je
stap voor stap unsolicited just in time information.
- model tracing: uitgevoerd door mens of computer, dit kan omdat de regels en
procedures helemaal zijn uitgeanalyseerd. Je kan stap voor stap volgen wat iemand
aan het doen is en je kunt een tijd signaleren wanneer het misgaat. Dit maakt
geautomatiseerde onmiddellijke feedback mogelijk.
Media die je kan gebruiken om de deeltaakoefening te presenteren
- computer-based training
Component fluency hypothesis: door bepaalde vaardigheden te automatiseren wordt er
cognitieve capaciteit vrijgemaakt die je vervolgens kan besteden aan processen waar je
bewust je aandacht voor nodig hebt. Dit is de bestaansreden voor deeltaakoefening.
Koppelen van deeltaakoefening aan blauwdruk:
- Deeltaakoefening moet nooit losgemaakt worden van de hele taak. De lerenden
moeten een cognitieve context hebben waar ze de deeltaak in kunnen plaatsen.
Concreet: De deeltaakoefening kan nooit vóór een taakklasse zitten. De
deeltaakoefening zit altijd na in ieder geval 1 hele taak. De lerenden moeten een
indruk hebben van wat het is om de hele taak uit te voeren voordat ie de
taakoefening gaat uitvoeren.

-

Intermixed training nastreven; de hele taakoefening wisselt af met de
deeltaakoefening. Voordeel:
- tussen deeltaakoefening komt ruimte in tijd (spacing; blokjes inoefenen
gescheiden door tijd werkt beter dan dat je gaat stampen en er vervolgens
niks meer aan doet). Spacing kan je bewerkstelligen door intermixed training.
- deeltaakoefening wordt nooit losgemaakt van de hele taak

Let op!
- Divergentie vs variatie
- Divergente items (deeltaakoefening) overstijgen de regels waar ze betrekking
op hebben niet en zijn dus niet gericht op transfer. Variatie (leertaken)
probeert juist de werkelijkheid in al zijn facetten te laten zien en is gericht op
transfer.
- Divergentie helpt de lerende de regels of procedure toe te passen. Variatie
helpt de lerende de regels en procedures te vinden.
- Als ontwerper kun je kiezen de demonstraties van ingewikkelde sets van IF-THEN
regels of procedures te isoleren uit de hele taak en te integreren in deeltaakoefening.
Wanneer je hiervoor kiest, let er dan op dat je de deeltaakoefening inclusief de
bijbehorende procedurele informatie presenteert op een moment waarop lerenden al
kennisgemaakt hebben met de hele leertaak en wissel part-task practice af met
whole-task practice (= intermixing practice).
- Contigent tutoring = feed forward
- Model tracing = feedback
Samenvattend:
- Deeltaakoefening ontwerp je alleen maar voor recurrent skills die je als to-beautomated of double-classified hebt aangemerkt
- Support practice items wordt vormgegeven door edit items en recognize items en
guidance door een training wheels interface. Op de support is het fading principe van
toepassing.
- Practice items worden ontworpen volgens het divergentie-principe.
- Practice items worden geordend volgens het forward chaining met snowballing
principe d.m.v. segmenting, simplifying en fractioning en met lage contextuele
interferentie.
- Procedurele informatie kan gepresenteerd worden bij deeltaakoefening bijvoorbeeld
om typical errors en malrules te voorkomen d.m.v. subgoaling, attention focusing,
multiple representations of matching
- Contingent tutoring (feed forward) of model tracing (feedback) kunnen worden
gebruikt voor unsolicited JIT information presentation.
- Part-task practice verlicht de cognitieve belasting op het werkgeheugen (component
fluency hypothesis)

-

Part-task practice moet volgens 4cid plaatsvinden in een cognitive context. Dit kan
worden bereikt door intermixed training.

25. Chapter 13 (deel 2)
Step 10: Designing Part-Task Practice
Overlearning = oefenen met grote hoeveelheden divergente practice items (stampen!)
Overlearning leidt tot strengthening
Strengthening = leerproces dat hoort bij schema-automatisering en waar de
deeltaakoefening op gericht is
Verschillende instructiestrategieën die vooral gericht zijn op strengthening door overlearning:
- Changing performance criteria
- De leerdoelenopbouw wordt steeds uitgebreider (bijv. beginnen met drillen en
inoefenen op accuratesse, vervolgens trainen op accuratesse en snelheid, en
tot slot trainen en drillen op accuratesse, snelheid en coördinatie)
- Compressing simulated time
- Processen die ingeoefend moeten worden maar in het normale leven heel
langzaam verlopen (bijv. voorspellen van het weer) stop je in de snelkookpan,
dus de uitvoeringstijd breng je met een factor 10-100 terug waardoor je
herhaaldelijk met de verschillende set van regels / procedures kan gaan
oefenen. nog een voordeel: veel sneller feedback geven op dingen die mis
gaan (anders wordt het niet goed ingeslepen)
- Distributing practice over time
- Je laat ruimte tussen de inoefensessies (‘spacing’). Heel hard oefenen op een
recurrente vaardigheid, dan even stoppen en er een dag later weer op
terugkomen. Werkt effectiever dan alles in één dag erin stampen.
Als het instructieontwerp ook gericht is op zelfsturend leer vaardigheden, dan kan de lerende
zelf de regie voeren over zijn deeltaakoefening
→ Independent Part-Task practice / Deliberate practice (= Practice activities aimed at
improving specific— recurrent—aspects of performance through repetition and successive
refinement.)
Met behulp van digitale portfolio’s kan de deliberate practice uitgeoefend worden.
Docent/systeem kan dan set van practice items samenstellen waar een lerende uit kan
kiezen.
Second-order scaffolding → Proces starten waarbij eerst de controle bij de docent ligt en
gradueel bij de lerende zelf komt te liggen.
Deliberate practice → Cyclische proces tussen self assessment, het definiëren van
leerbehoeften en het selecteren van geschikte practice items. (gaat practice item goed dan
kies ik een moeilijkere, etc.) (second order scaffolding kan hierbij ondersteunen)

Strengthening → A category of learning processes responsible for the fact that a cognitive
rule grows stronger (i.e., accumulates strength) each time it is applied successfully.
Rule formation → A category of learning processes by which learners embed new
information in cognitive rules that directly steer behavior.
Let op!
- Complex leren omvat cognitieve processen als schema-constructie en schemaautomatisering
- Leertaken en ondersteunende informatie stimuleren schema-constructie, leertaken
via het cognitieve proces inductie en ondersteunende informatie via het cognitieve
proces elaboratie.
- Procedurele informatie en deeltaakoefening stimuleren schema-automatisering,
procedurele informatie via het cognitieve proces rule formation en deeltaakoefening
via het cognitieve proces strengthening.
Samenvattend
- Overlearning is het oefenen met grote hoeveelheden divergente practice items
- Overlearning in deeltaakoefening leidt tot strengthening, een van de leerprocessen
die hoort bij schema-automatisering
- Instructiestrategieën die gericht zijn op strengthening door overlearning zijn: changing
performance criteria, compressing simulated time en distributing practice.
- Zelfsturende lerenden voeren zelf de regie over deeltaakoefening in een cyclisch
proces van self-assessment en taakselectie. Dit wordt ook wel deliberate practice
genoemd.

26. Chapter 14
Domain general skills
Monitoring → A subprocess referring to how learners form—metacognitive— thoughts about
their own learning. (hoe denk je over jouw leren?)
Control → A subprocess referring to how learners respond to the environment or adapt their
behavior based on their thoughts (also called ‘regu-lation’). (wat doe je hier vervolgens
mee?)
Self-regulated learning → Monitoring en control processen spelen zich af op taak- of
onderwerpniveau (micro)
Self-directed learning → Monitoring en control processen vinden plaats op cursus- of
opleidingsniveau (macro)
Bij monitoring wordt vaak gebruik gemaakt van judgements of learning (je vraagt de lerenden
een inschatting te maken over zijn eigen leren). De judgements of learning zijn vaak
inaccuraat. Dit heeft gevolgen voor de controle; beslissingen die vervolgens genomen
worden. (Als je niet in staat bent een juist inschatting te maken van jouw leren of presteren,
dan ben je ook niet in staat daar een goed gevolg aan te geven.)

De judgements of learning zijn vaak inaccuraat doordat lerenden afgaan op de verkeerde
cues tijdens het leerproces.

Als docent wil je iets doen aan de inaccurate judgements of learning. → Geef metacognitieve
prompts; corrigeren inadequate cues.

Information literacy skills = Domain-general skills enabling a learner to search, scan,
process, and organize supportive information from various learning resources to fulfill
information needs resulting from the work on learning tasks.
Training information literacy skills → onderdeel van self directed learning skills, voorbeeld
van domain general skills. Nodig om de ondersteunende informatie te vinden, selecteren en
evalueren in resource-based learning.
Ten steps gelden voor domain specific skills en domain general skills. Domain specific skills
en domain general skills moeten tegelijkertijd ontwikkeld worden en moeten worden
vervlochten in de training blueprint.
Variatie, support en guidance zijn ook hier (domain general skills) belangrijke
ontwerpaspecten van het ontwerpen van leertaken.
Intertwining training blueprints → Als ontwerper maak je twee blueprints: domeinspecifiek en
domein algemeen. Als je dit gedaan hebt ga je deze vervolgens vervlechten.
Deliberate practice for building routines → onderdeel van self directed learning skills en
voorbeeld van domein general skills. doel: lerenden zijn zelf in staat om deliberate practice
vorm te geven.
21st-century skills
4CID wordt gekoppeld aan 21st-century skills

Let op!
- Hoofdstuk 14 is het sluitstuk van de ontwerplijn in de Ten Steps die gericht is op
individuele instructie door zelfsturend leren. Om deze lijn goed te kunnen volgen is
het raadzaam de volgende hoofdstukken en paragrafen nog eens achter elkaar te
bestuderen.:
- 2.5 individualized instruction
- 6.4 individualized learning trajectories
- resource-based learning
- solicited JIT information presentation
- 13.5 independent part-task practice
- 14 domain-general skills
Samenvattend
- Bij self-regulated learning (SRL) en self-directed learning (SDL) nemen lerenden zelf
de regie over hun leerproces. Bij SRL op taakniveau en bij SDL op minimaal cursus
niveau.
- Information literacy skills en deliberate practice skills zijn een onderdeel van selfdirected learning skills en een voorbeeld van domain-general skills.
- Een training voor domein-generieke vaardigheden ontwerp je net als een training
voor domein-specifieke vaardigheden volgens de Ten Steps. Beide type
vaardigheden worden simultaan getraind. Een ontwerper maakt dus twee vervlochten
blueprints. Eén gericht op de domein-specifieke vaardigheid en één op de domeingenerieke vaardigheid.
- 21ste eeuwse vaardigheden zijn domein-generieke vaardigheden.

27. Chapter 15
Programmes of assessment
Miller’s pyramid and the Four Components
Miller’s pyramid → Taxonomie voor beoordelingsprogramma

Summative assessment and the learning tasks
(hele taak beoordelen, niet alleen leertaken)
Summatief (resultaatgericht) en niet formatief (ontwikkelingsgericht). Hierdoor wordt er alleen
gekeken naar conventionele leertaken (leertaken waarbij geen support of guidance meer
aanwezig is). Je moet het zelfstandig kunnen.
Dit hele hoofdstuk gaat over een uitzonderingssituatie. Normaal gesproken assess je vanuit
de hele taak en niet vanuit verschillende delen.
Assessment of tasks at the does level
Ontwerpissues:
- Naast de standaarden zijn er in de realistische context ook generieke aspecten van
belang (communiceren, samenwerken, enz.). Hoe meet je die? Dit kan alleen middels
narrative expert judgement (een expert kijkt naar hoe jij je opstelt tijdens het werken)
- Summatieve beoordeling heeft nog steeds een formatieve functie. (bijv. jaarlijkse
gesprekken met leidinggevende; niet alleen beoordeling, maar ook ontwikkeling wordt
besproken). Summative assessment moet wel uitnodigen tot een bepaalde
ontwikkeling. Hoe kunnen ontwerpers hiervoor zorgen? Bewust bij stilstaan
(beoordeling zo maken dat ie aanzet tot leren) en summatieve beoordeling deel uit

laten maken van bestaande routines en soort voorwaardelijkheid inbouwen (zonder
deze info weet je niet goed waar je aan kan werken, afhankelijkheidsgradatie).
Entrustable professional activities
- Speciaal type van summative assessment.
- Wanneer je met succes een conventionele leertaak in een bepaalde taakklasse
volbrengt, dan kan de training zo zijn ingericht dat je bepaalde professionele taken
zelfstandig mag gaan uitvoeren. (vinkje achter je naam)
- Professionele taken die volgen na summative assessment in de leeromgeving
worden entrustable professional activities genoemd

Training wordt afgewisseld met werkplekleren. Als de ondersteuning op de training afloopt
dan kan deze op de werkplek ook aflopen.
Summative assessment of supportive information
→ heel gebruikelijk, kennistoetsen.
- Assessing cognitive strategies; casus beschrijven en daar een aantal open vragen
aan toevoegen. Beter om meerdere korte cases met enkele vragen te gebruiken ipv
langere cases met veel vragen, want dit verhoogd de betrouwbaarheid en validiteit en
dekt de variatie van het hele spectrum beter af. Scoringssysteem voor elke vraag.
Om beoordeling vast te stellen gebruik je een rater.
- Assessing mental models; essayvragen en open vragen gebruiken. Naast domein
specifieke vaardigheden kan je hier ook domein generieke vaardigheden mee
beoordelen. Manier waarop je het opschrijft zegt bijv iets over hoe je een betoog
houdt.
- Progress testing; voortgangstoets, problem-based learning. Op gezette punten
gedurende je studie maak je een toets waarin het hele domein inhoudelijk is
afgedekt. Beginners en meer ervaren lerenden krijgen dezelfde toets. Hierdoor kan je
goed zien hoe iemands kennis vermeerdert naarmate de cursus vordert. Aan het eind
van de opleiding zou iedereen die toets moeten kunnen maken.
Summative assessment of part-task and procedural information
- Summative assessment gaat alleen om to be automated recurrent skills want anders
heb je geen part-task practice. In de beoordeling moet zowel de accuratesse,
snelheid en coördinatie meegenomen worden. Soms is de summative assessment

-

-

van een deeltaakoefening nodig om vast te stellen of iemand al een deeltaakoefening
kan gaan uitvoeren. Het is wel belangrijk om de deeltaakoefening in de context van
de hele taak plaatsvindt.
Weten hoe je een bepaalde handeling moet uitvoeren wil nog niet zeggen of je een
bepaalde handeling kan uitvoeren. Terwijl dit andersom wel zo is.
(voorwaardelijkheden). Als je laat zien dat je de handeling kan uitvoeren, dan ken je
dus ook de procedurele informatie en hoeft deze niet meer apart getoetst te worden.
Je doet dat alleen om erachter te komen of iemand last heeft van typical errors of
misconcepties.
Problemen met het assessen van nonrecurrente deeltaken
- De deeltaken komen alleen voor als je als ontwerper beslist dat je moet gaan
part-task sequencen (voorbeeld: objective structured clinical examination).
Blijf daarvan weg, want…
- Gebrek aan autoriteit. (geisoleerd, je krijgt niet te maken met andere
vaardigheden die je in de werkelijkheid wel tegen zou komen). Dit leidt
tot fragmentatie. Fragmentatie moet je voorkomen. Je moet zorgen
voor coördinatie.
- Gebrek aan context. Context is op zichzelf niet representatief voor de
hele context. Dit kan leiden tot fragmentatie.
- Gebrek aan variatie. Mate van transfer zit je hiermee in de weg. Je
maakt geen kennis met alle situaties die je in de praktijk kan
tegenkomen.

Objective structured clinical examination → Planned clinical encounters where examinees
rotate through a series of stations and perform specific clinical tasks within a specified time
period. Performance is typically assessed with checklists. In the Ten Steps, this
type of assessment of nonrecurrent constituent skills is discouraged.
Summative assessment of domain-general skills
- Op basis van de gecombineerde trainingsblauwdruk ga je een beoordelingsformulier
ontwerpen voor de generieke vaardigheden. Dit doe je op dezelfde manier als voor
domein specifieke vaardigheden. (voor domein generieke vaardigheden ga je altijd
dezelfde ontwerpcyclus door als voor domein specifieke vaardigheden)
Let op!
- Voor zowel domein-specifieke vaardigheden als voor domein-generieke
vaardigheden is een performance-based whole-task assessment het enige type
assessment dat integraal en voorwaardelijk deel uitmaakt van de Ten Steps.
- Op paragraaf 15.5 (domein-generieke vaardigheden) na gaat hoofdstuk 15 over
situaties waarin je als ontwerper besluit hiervan af te wijken.
- @assessment of part-tasks in de ten steps: deeltaken die in isolatie zijn beoordeeld,
moeten altijd ook nog eens beoordeeld worden ingebed in de hele taak.
Samenvattend
- Miller’s pyramid onderscheidt vier beoordelingsniveaus: weten, weten hoe, laten zien
hoe, en doen.
- Conventionele taken worden gebruikt voor summatieve assessments.

-

-

-

Case descriptions en open ended questions worden gebruikt om cognitieve
strategieën te meten. Essay’s en open ended questions worden gebruikt om mentale
modellen te meten.
Summative assessment van to-be-automated recurrent skills focussen op accuracy,
speed en time-sharing capabilities. Summative assessment van procedurele
informatie is irrelevant.
Ontwerpprincipes voor training en assessment van domein-generieke vaardigheden
zijn identiek aan die van domein-specifieke vaardigheden.

28. Chapter 16
Closing remarks
Positioning the ten steps
Principes die te maken hebben met task-centered learning:
- uitgangspunt zijn realistische taken (task-centered learning)
- activeren van voorkennis
- geven van voorbeelden
- toepassen van de vaardigheid in de realistische context
- delen van wat je hebt geleerd met anderen (integratie)
Ruggengraat van de ten steps wordt gevormd door de leertaken.
Toppling the design approach: traditioneel gezien wordt er geredeneerd vanuit de kennis,
maar bij ten steps wordt er geredeneerd vanuit de authentieke leertaak.

Rol die de docent speelt:
- Fase waarin je je als docent voorbereid → Docenten worden meer in de rol van
ontwerper gezet. Je moet zelf gaan ontwerpen.
- Fase waarin je de les aan het geven bent. → Verschillende rollen
- Begeleiden van de leertaken: tutor

-

Ondersteunende informatie: zenden van informatie
Procedurele informatie: assistent die over de schouders meekijkt
Deeltaakoefening: instructor
Ontwikkelen van domain general skills: coach

Richtingen voor ontwikkelingen in de toekomst:
- Blended learning and game facilitated curricula: Er bestaan hele mooie, educatieve
hypermedia. Het is moeilijk om deze te koppelen aan het onderwijs dat je geeft. Je
moet vanaf het begin af aan een integraal ontwerp maken waar de technologische
activiteiten en face-to-face activiteiten elkaar versterken.
- Mass customization and big data:
- gepersonaliseerd leren kan mogelijk gemaakt worden. Second order
scaffolding kan alleen op kleine schaal.Je kan dit opschalen door middel van
differentiatie bij mass customization.
- Door gegevens te automatiseren met behulp van learning analytics bij big
data kan je slimme algoritmes maken om adaptatie vorm te geven. Hierdoor
kan ook de second order scaffolding opgeschaald worden.
- Intertwining domain-general skills in the training blueprint → Huidige stand van
zaken:
- Domain-general skills worden vaak in isolatie getraind. Hierdoor loop je een
fragmentatie risico omdat ze te weinig connectie hebben met de
domeinspecifieke vaardigheden.
- De domain-general skills worden geïntegreerd, maar er volgt geen specifieke
instructie op de zelfsturend leervaardigheden.
- Ten steps: domein-generieke vaardigheden aanleren in de context van de
domeinspecifieke vaardigheden. domein-generieke vaardigheden op exact
dezelfde manier ontwerpen en in vervlochten training blueprint. Hierdoor
voorkom je isolatie en zorg je voor voldoende instructie.
- Motivation and emotion → Hoe ga je om met motivatie? Er wordt een connectie
gemaakt tussen ten steps en de self-determination theory: gebaseerd op de
basisbehoeften competentie, relatedness en autonomie
- competentie: leertaken worden gegroepeerd in taakklassen die oplopen in
complexiteitsniveau, iedereen is in staat om te beginnen op zijn niveau, en het
wordt gerealiseerd door de afname in support)
- relatedness: ligt geen expliciete focus, tip: sta ook stil bij samenwerkend leren
- autonomie: leerdoel: zelfsturend leren
- leertaken: on-demand education
- ondersteunende informatie: resource based learning
- procedurele informatie: solicited information presentation
- part-task practice: deliberate part-task practice
- Instructional design tools → Er zijn niet zoveel ontwerptools die een ontwerper
helpen. Er wordt geen hulp gegeven hoe je een goed ontwerp neerzet. Er zijn
pogingen gedaan, maar niet substantieel. Een goede ontwerptool:
- helpt bij ontwerpen training blueprint met bijbehorend assessment
- ondersteunt het ontwerp van individuele leertrajecten
- heeft een vervlochten blueprint van domein generieke en specifieke
vaardigheden

Instructional design → noodzakelijk om de complexe werkelijkheid waarin de trainingen
moeten plaatsvinden te ontwerpen
Samenvattend
- De Ten Steps valt binnen task centered learning en wordt gekenmerkt door een
toppled design approach. Hierdoor verandert de rol van de leraar die in de
voorbereidende fase vooral een ontwerper zal zijn en in de realistische fase een tutor
(leertaken), presenter (sup. inf), ALOYS (proc. info), instructor (deeltaakoefening), of
coach (domain-general skills).
- Ontwikkelingen op het gebied van blended learning, game-based learning, learning
analytics, 21st century skills, motivatie, emotie en design tools hebben invloed op de
ontwikkeling van Ten Steps.

29. Kirkpatrick (1996)
Great ideas revisited
In het artikel wordt een vergelijking gemaakt met de ideeën van Kirkpatrick in 1957 (then) en
de ideeën van Kirkpatrick in 1996 (now).
Then (1957)
Now (1996)
Techniques for evaluating training programs Revisiting Kirkpatrick’s four-level model

Step 1: Reaction

Level 1: Reaction

Step 2: Learning

Level 2: Learning

Step 3: Behavior

Level 3: Behavior

Step 4: Results

Level 4: Results

Verschil: van de stappen zijn niveaus gemaakt.
1. Reaction → Wat vinden lerenden van de training?
2. Learning → Wat leren de lerenden?
3. Behavior → Hoe brengen lerenden de opgedane kennis in de praktijk? Hoe doen ze
het beter/anders?
4. Results → Welk effect heeft de training op de praktijkresultaten? Bijv. wordt het
productieproces efficiënter wanneer de medewerkers de training hebben gevolgd?

Ontwerpers zouden de trainingen op 4 niveaus moeten evalueren. Opdrachtgevers zijn vaak
alleen geïnteresseerd in niveau 4, maar ontwerpers zouden juist alle niveaus in aanmerking
moeten nemen zodat ze goed in staat zijn hun belang van de organisatie en de kwaliteit van
de trainingen te onderbouwen. Als jij als ontwerper niet kan aantonen dat je van nut bent,
dan kan het in tijden van bezuiniging wel eens afgelopen zijn met je baan.

30. Williams, South, Yanchar, Wilson & Allen (2011)
How do instructional designers evaluate? A qualitative study of evaluation in practice
Het artikel gaat over de evaluatie fase zoals ADDIE beschrijft. We hebben allerlei literatuur,
maar hoe gaat dit in zijn werk in de praktijk?

Alle thema’s worden beschreven op de volgende manier.
- 1e alinea: wat zegt de theorie over het evalueren?
- Meest passende/opvallende quotes uit dataverzameling
- Laatste alinea: stand van zaken in de praktijk?
Uit de studie blijkt dat ontwerpers vaker en meer evalueren dan ze zelf denken. Ze evalueren
eigenlijk continu welke mogelijkheden er zijn bij elke beslissing die ze maken. Op een
onbewuste manier evalueren de ontwerpers dus best wel vaak. Is dat erg? Moet het op een
bewuste manier? Volgens Williams wel erg, want ontwerpers maken geen bewust gebruik
van de literatuur om de evaluatiepraktijken te verbeteren. Ze staan er niet voldoende bij stil
hoe het systematischer kan en wat er nog te winnen valt. Er moet een brug tussen theorie en
praktijk komen.
Conclusies uit resultaten:
- Evaluatie is onlosmakelijk verbonden met het ontwerpen. Soort van tweede natuur.
Ontwerpers zien de informele informatie als een normaal/logisch aspect tijdens het
ontwerp. Ze hebben in de basis al een evaluatie georiënteerd perspectief, omdat dit
ze in staat stelt om in te spelen op de dynamische werkelijkheid en omdat het
aanknopingspunten geeft om goede beslissingen te maken. Dit helpt om complexe
ontwerpproblemen op te lossen. Het evaluatie aspect helpt ze om betere ontwerpers
te zijn.
- Ontwerpers staan welwillend tegenover formele informatie. Uit het onderzoek blijkt
dat hoe meer ze van de theorie weten, hoe meer ze ook geneigd zijn om dat te
gebruiken en om dus de evaluatie praktijken te verbeteren.
- Formele ontwerppraktijken zijn lastig om toe te passen omdat deze rigide en statisch
zijn. Daarom zijn ze vervangen voor informele ontwerppraktijken. Dit doen ze om de
complexe, dynamische werkelijkheid aan te kunnen. Ontwerpers voelen zich te
gebonden door de formele evaluatie praktijken, maar ze vergeten dan dat de formele
evaluatie praktijken steeds veranderen. Er wordt steeds meer rekening gehouden
met de dynamische werkelijkheid. Ze doen er goed aan daar toch kennis van te
nemen.
- Ontwerpers zien het evaluatieproces voor als een intern proces. Zij doen zelf de
evaluatie van hun eigen producten. Terwijl idealiter is er een balans tussen een
interne en externe evaluatie. De interne focus zou deels plaats moeten maken voor
externe focus, waarbij feedback wordt gevraagd aan collega’s over het ontwerp
product.
Discussion
- Implications of these designers’ experiences for practice
- Evaluatiecommunity bouwen waarin zowel theoretisch georiënteerde
evaluators als praktijk georiënteerde evaluators bij elkaar komen om
wederzijds kennis uit te wisselen.
- Naast de formele manier van evalueren is er ook een developmental
movement ontstaan die veel meer lijkt op de manier waarop ontwerpers nu al
te werk gaan, dus wel dynamisch is en toereikend voor de praktijk. Het is
makkelijker om de praktijk mensen te koppelen aan de developmental manier
van evalueren, zodat ze zelf al de brug kunnen slaan.

-

-

Wanneer je kennis hebt van evaluatieprincipes die in de ene situatie wel en de
andere situatie niet behulpzaam (practitioners) is dan kan deze kennis
teruggegeven worden aan theoretici waardoor zij ook in staat zijn formele
evaluatie strategieën te ontwerpen die beter bij de praktijk passen. Er moet
dus sprake zijn van een wisselwerking.
What are some implications for training instructional designers and evaluators?
- Hier gaat het ook over een wisselwerking. De meer theoretisch georiënteerde
ontwerpers zouden het licht vaker kunnen opsteken in de praktijk waardoor ze
beter in staat zijn verschillende evaluatie theorieën te ontwikkelen die
rekening houden met de verschillende contexten die je tegenkomt in de
praktijk.

Conclusies
- Ontwerpers doen al ontzettend veel aan (interne, formatieve, ontwikkelingsgerichte)
evaluatie. Deze houding helpt hen om betere ontwerpen te maken die goed zijn
afgestemd op de lokale behoeften van de opdrachtgever met een realistische kijk op
de randvoorwaarden die daar gelden.
- Het evalueren is een continu proces. Dit maakt het mogelijk om de training steeds
aan te passen op veranderende condities. Dit is kenmerkend aan de praktijk.
Samenvattend
- Ontwerpers evalueren op een informele manier gedurende de hele ontwerpcyclus
(ADDIE)
- Wanneer ontwerpers hun evaluatieprocessen beter zouden herkennen zouden ze
beter in staat zijn dit te koppelen aan de theorie omtrent een formele evaluatie. Dit
zou de kwaliteit van de evaluaties omhoog kunnen brengen.
- Het idee van developmental evaluation zou een brug kunnen slaan tussen theorie en
praktijk op het gebied van evalueren.

Extra. Sequenteren van taakklassen
Taakklasse
- Verzameling van gelijkwaardige leertaken
- Leren van complexe vaardigheid: doorlopen meerdere taakklassen
- Taakklassen lopen op in complexiteit
- Elke nieuwe taakklasse: maximale ondersteuning, die afbouwt
We hebben het altijd over hele taken.
‘whole-task’ heeft bij Ten Steps altijd de voorkeur. Andere manieren gebruik je alleen als het
niet mogelijk is om (de eerste taakklasse) whole-task uit te voeren.
Nieuwe taakklasse sluit zo goed mogelijk aan bij de ‘zone van naaste ontwikkeling’ / ‘zone of
proximal development’ van de leerling
Drie manieren om taakklassen te sequenteren

-

-

-

whole-task
- simplifying conditions (uitkleden van de complexe leertaak, zodat deze
simpeler wordt maar nog wel een hele taak blijft)
- emphasis manipulation (er wordt steeds gelet op 1 aspect van de hele taak)
- benadruk telkens andere aspecten
- niet vergeten zo nu en dan uit te zoomen
- knowledge progression (de taakklasse wordt steeds complexer in de
hoeveelheid kennis die erbij komt kijken)
part-task
- aanvulling op whole-task, als het niet anders kan
- “part-task sequencing is very effective in reducing task complexity, but hinders
integration of knowledge, skill, and attitudes and limits the opportunities to
learn to coordinate the constituent skills”
- de ‘parts’ bestaan uit ‘skill clusters’
- sequenteren van onderdelen: forward chaining, backward chaining met of
zonder ‘snowballing’
- Part-task sequencing
- ABC → simple forward chaining
- A - AB - ABC → forward chaining, snowballing
- C(ab) - B(a) - A → simple backward chaining
- C(ab) - BC(a) - ABC → backward chaining, snowballing
- Snowballing: kost leerling meer tijd, maar effectiever
- Backwards chaining: “more effective than forward chaining because it
confronts learners with useful examples and models right from the start
of the training program” Je ziet waar je naartoe werkt, want een deel is
al gegeven.
mix van whole-task en part-task
- whole-part: uitgangspunt whole-task, daarna binnen taakklassen part-task
opbouw van skill clusters
- part-whole: uitgangspunt opbouw van skill clusters, daarna per skill cluster
whole-task opbouw
- Er kunnen factoren zijn buiten het model om (zoals tijd of kosten), waardoor je
kan kiezen om toch te focussen op bepaalde onderdelen in een training en
dus niet vanuit whole-task te handelen.

