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1

Introductie
“It is things that make us smart” (Donald A. Norman, 1993)

Digitale technologie wordt steeds belangrijker voor mensen. Aanvankelijk waren
computers alleen voor specialisten, maar tegenwoordig is informatica overal.
Mensen worden in toenemende mate vaardig in computergebruik. Het gebruik
zelf is vereenvoudigd door de ontwikkeling van graﬁsche gebruikersinterfaces.
Computers zijn op weg om een belangrijk medium te worden waarmee mensen
hun kennis creëren, vastleggen en communiceren. We bedoelen dan niet het
schrijven van een tekst met behulp van een tekstverwerker, maar interactieve
software die als slimme partner (ook wel agent genoemd door informatici)
participeert in het proces. Die computer kan mogelijk ook (cognitieve) taken
overnemen (Brynjolfsson & McAfee, 2014), maar dat is niet het onderwerp dat we
hier gaan bespreken. Bij ons staat de mens voorop, met name de lerende mens.
We richten ons daarbij op regulier onderwijs. Hoe kunnen slimme computers
leerlingen helpen bij het leren?
De ontwikkeling van slimme computers voor onderwijs stond mede aan de basis
van onderzoek naar Kunstmatige Intelligentie (Wenger, 1987). Het onderzoeksveld
van de Kunstmatige Intelligentie & Onderwijs heeft ondertussen veel theoretische
inzichten en bruikbare toepassingen opgeleverd (Woolf, 2009; Janssen et al.,
2019). Neem als voorbeeld Carnegie Learning1. Dit succesvolle bedrijf levert
software voor wiskundeonderwijs rond dynamische systemen op de Amerikaanse
Middle School. De onderliggende technologie heeft als basis de ACT-R theorie
(Anderson & Gluck, 2001; Ritter et al., 2007). Deze cognitieve theorie beschrijft
hoe mensen procedures leren voor het oplossen van problemen. Denk aan het
leren van de stappen om een bepaald type wiskundeprobleem op te lossen.
Er is veel gaande op het gebied van software voor het leren van wiskunde,
maar veel is ook nog onduidelijk: de beschikbare software bestrijkt slechts een
deel van de lesstof en de effectiviteit van die software is niet altijd eenduidig
(Drijvers, 2015). Er is dus nog wel enig onderzoek nodig om te komen tot slimme
software die leerlingen naar tevredenheid helpt bij het creëren van hun kennis.
Bovendien zijn er allerlei onderwerpen rond dynamische systemen waarover

1

https://www.carnegielearning.com
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wel onderwezen wordt, maar waarbij wiskunde minder of zelfs helemaal niet
wordt gebruikt. Neem bijvoorbeeld in het voortgezet onderwijs het onderwerp
van de hormoonsignaalketens bij biologie of de diverse cycli bij aardrijkskunde
(water, koolstof, etc.). In het lesboek wordt dan een diagram getoond (Kragten,
2015), vaak met visuele weergave van in de werkelijkheid niet-waarneembare
zaken, zoals (causale) verbanden, processen en elkaar beïnvloedende krachten.
De bijbehorende geschreven tekst gebruikt een speciﬁek vocabulaire om uitleg
te geven, bijv. ‘Als bij landbouw meer kunstmest wordt gebruikt, dan komen er
meer mineralen in het oppervlaktewater’. Vaak wordt er helemaal geen gebruik
gemaakt van kwantitatieve gegevens.
Zou het nu mogelijk zijn om slimme software te maken met hedendaagse
technieken uit het veld van de Kunstmatige Intelligentie die leerlingen kan helpen
dit soort informatie te verwerken en te begrijpen? Software die geen getallen
gebruikt, maar toch kan redeneren over dynamische systemen en die tevens goede
uitleg kan geven? Wij denken dat die technieken inderdaad beschikbaar zijn en
we bespreken hier graag de principes en enkele voorbeelden. In de basis bestaat
de aanpak uit twee facetten. Ten eerste, een medium waarin kennis kan worden
gecreëerd, een zgn. kennisrepresentatie. Ten tweede, softwarecomponenten die
het vermogen hebben om een dialoog te kunnen voeren met de leerling over die
gecreëerde kennis.
Het idee van kennisrepresentatie is één van de meest waardevolle uitvindingen
van de Kunstmatige Intelligentie. Het laat zich omschrijven als een generiek
vocabulaire (een begrippenkader) waarmee kennis kan worden opgeschreven,
d.w.z. gerepresenteerd of gemodelleerd. Denk aan één vocabulaire dat gebruikt
kan worden om kennis te beschrijven van verschillende domeinen, zoals
voertuigen, bacteriële infecties, hormonen, etc. Het bleek een cruciaal instrument
voor wetenschappers om (i) fenomenen te begrijpen en te verklaren, (ii) de
verkregen inzichten te implementeren en te evalueren, en (iii) de resultaten als
externe representaties te delen met andere wetenschappers (Davis et al., 1993).
Aanvankelijk was het gebruik van kennisrepresentaties voorbehouden aan een
selecte groep (Newell & Simon, 1976), maar met de hedendaagse computer kan
het breed worden ingezet en nuttig worden gemaakt. Vergelijkbaar met pen en
papier en de kracht van lezen en schrijven (Norman, 1993). Vanuit het lectoraat
Didactiek van de Bètavakken willen wij de kracht van kennisrepresentaties voor
het onderwijs onderzoeken, realiseren en bruikbaar maken.
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In de volgende hoofdstukken wordt deze visie uitgewerkt en onderbouwd.
Hoofdstuk 2 behandelt de notie van representaties in brede zin. Het belang van
representaties voor mensen voor het ontwikkelen van inzichten en verklaringen
kan nauwelijks worden overschat (Sectie 2.1). Het ontstaan van representaties
heeft een lange geschiedenis. Het is een continu proces gedurende welk een
scala aan patronen door mensen wordt ontdekt en geregistreerd (Bod, 2019)
(Sectie 2.2). Geschreven tekst en formele talen (zoals vormen van wiskunde)
zijn hierbij steeds de belangrijkste instrumenten om kennis mee te creëren, te
registreren en te communiceren.
Vervolgens zijn er twee vernieuwingen, mogelijk gemaakt door de digitale
technologie (Isaacson, 2014). De eerste begint met de notie van graﬁsche
representaties in de vorm van diagrammen (Sectie 2.3). Met de komst van de digitale
technologie neemt de ontwikkeling en het gebruik van graﬁsche representaties
snel toe. De andere versneller is de eerder besproken notie van kennisrepresentatie
afkomstig uit het veld van de Kunstmatige Intelligentie (Sectie 2.4). Het betreft
een mede op logica gebaseerde vorm, oorspronkelijk ook wel semantische
netwerken genoemd. Een interessant vervolg nu is het samengaan van deze twee
vormen: de graﬁsche representaties en de kennisrepresentaties. Hierdoor ontstaat
er een gereedschap dat enerzijds geïmplementeerd is op computers en daarmee
automatisch redeneren mogelijk maakt, en dat anderzijds vanwege de graﬁsche
aard eenvoudig te gebruiken is.
Om dit nieuwe gereedschap te kunnen gebruiken voor onderwijs moet een keuze
worden gemaakt over de aard van de kennisrepresentatie. Daarover gaat het
eerste deel van Hoofdstuk 3. Er kan gekozen worden uit de diverse vocabulaires die
deskundigen hebben ontwikkeld en nu als kennisrepresentaties kunnen worden
ingebracht. Wij richten ons op het onderwerp: redeneren over het gedrag van
dynamische systemen. Een belangrijk thema voor het onderwijs, want veel van
de onderwerpen waarover onderwezen wordt zijn immers dynamische systemen.
Sectie 3.2 behandelt de hiervoor relevante kennisrepresentatie. Bijzonder aan
de gekozen aanpak is het accent op conceptuele (d.w.z. kwalitatieve) kennis
van systeemgedrag (Forbus, 2008). Leerlingen construeren deze kennis middels
een actieve werkvorm: het creëren van conceptuele modellen (Bredeweg et al.,
2013; Biswas et al., 2016). Dit is een werkvorm die goed aansluit bij de moderne
opvatting over leren als een voor iedere persoon uniek kennisconstructieproces
(Phillips, 1995; Freeman et al., 2014).
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Leerlingen kunnen nu aan de slag en er is ook geautomatiseerde terugkoppeling
vanuit de computer. Die terugkoppeling bestaat uit de logische aﬂeidingen die
binnen de kennisrepresentatie gemaakt kunnen worden op basis van de door
de leerling ingebrachte kennis. Op zichzelf is die terugkoppeling al nuttig, want
het geeft informatie over de status van wat de leerling heeft gemaakt. Echter,
de terugkoppeling wordt waardevoller voor de leerling als er een aantal slimme
reﬂectieve softwarecomponenten kunnen worden toegevoegd die met de leerling
een dialoog kunnen hebben over de door de leerling gemaakte representatie
en de daaruit volgende logische aﬂeidingen. Hierover gaat het tweede deel van
Hoofdstuk 3. Sectie 3.4 bespreekt een aantal technieken uit het veld van de
Kunstmatige Intelligentie & Onderwijs die kan worden ingezet om de interactie
op deze manier verder vorm te geven en die daarbij automatisch per leerling
differentiëren (Woolf, 2009). Speciﬁeke onderwerpen die aan bod komen,
zijn (i) formatief toetsen en uitleg, (ii) Learning Analytics en (iii) motivatie en
betrokkenheid.
Hoofdstuk 4 sluit af met een uiteenzetting van plannen voor onderzoek binnen
het lectoraat Didactiek van de Bètavakken volgens drie hoofdlijnen. Het gangbaar
maken van conceptueel modelleren als didactische methode (Sectie 4.1), het
ontwikkelen van een leerlijn voor systeemdenken (Sectie 4.2) en het onderzoeken
van de meerwaarde en het gebruik van Learning Analytics (Sectie 4.3).

KUNSTMATIG E I NTE LLIGE NT IE IN HE T ONDE R WIJS
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2

Representaties

Het doel van dit hoofdstuk is om de lezer te informeren over verschillende aspecten
van representaties en daarmee het belang van dit instrument te agenderen.
Sectie 2.1 illustreert de rol van representaties voor het ontstaan van menselijke
kennis aan de hand van onderzoek naar de ontwikkeling van taal. Sectie 2.2
plaatst de rol van representaties kort in een historisch perspectief. Sectie 2.3
gaat in op graﬁsche visualisaties, met name diagrammen, en hoe eigenschappen
van diagrammen mensen kunnen helpen bij het creëren van kennis. Sectie 2.4
bespreekt de ontwikkeling van representaties binnen het veld van de Kunstmatige
Intelligentie.

2.1

Representatie en betekenis

Steels (2017) toont een simpel doch krachtig beeld van de wisselwerking tussen
de notie van representatie en die van betekenis (Figuur 1).





 



 



Figuur 1: Wederzijdse beïnvloeding van Betekenis en Representatie (Steels, 2017).

Het beeld reﬂecteert het inzicht dat voortkomt uit onderzoek naar de ontwikkeling
van taal (bijv. Steels, 2003; Wellens et al., 2008; Steels & Szathmáry, 2018). Bij
dit onderzoek ‘kijken’ robots naar objecten in de fysieke wereld, vaak gekleurde
plaatjes op een wit bord (Figuur 2). Tijdens dat kijken genereren die robots een
eigen interne representatie van die waarneming. Deze interne representatie
koppelen de robots vervolgens aan een expressie (geluid) en communiceren deze
expressie (d.w.z. het geluid) met andere robots. Je zou kunnen zeggen dat een
robot op dat moment ‘spreekt’, niet in het Nederlands of in het Engels, maar in
een eigen robottaal. Andere robots ondernemen vergelijkbare stappen. Na enige
tijd op deze manier ‘samen te hebben geleerd’ en ‘ervaringen te hebben gedeeld’
ontstaat er een situatie waarin elke robot een eigen intern ‘vocabulaire’ heeft
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opgebouwd. Dit vocabulaire is verschillend voor elke robot en uniek geassocieerd
aan objecten in de fysieke wereld. Gebruikmakend van dit vocabulaire kan elke
robot nu op een talige manier communiceren met andere robots over die fysieke
wereld. Bijvoorbeeld, twee robots kunnen overeenstemming bereiken over het
feit dat ze allebei naar hetzelfde object kijken.
Met dit onderzoek proberen wetenschappers de ontwikkeling van taal bij
mensen te begrijpen en te verklaren. Dat onderzoek is nog lang niet afgerond
(bijv. Scott-Phillips, 2017). Bovendien is het bij mensen feitelijk nog ingewikkelder.
Immers, naast spreken kunnen mensen ook via andere kanalen communiceren.
Mensen kunnen bijvoorbeeld schrijven of een diagram tekenen. Dergelijke
expressies worden wel externe representaties genoemd, en worden vastgelegd
in een medium (zoals zand, hout, steen, papier, e.d.). Het gaat nog verder, want
deze externe representaties kunnen zelf ook weer onderdeel worden van de
waarneming en de communicatie. Het betreft een zogenaamd recursief proces.

Figuur 2: Onderzoek naar de ontwikkeling van taal (Steels, 2003).

2.2

Ontstaan van representaties

Het is een interessante uitdaging om te onderzoeken hoe representaties en
betekenis zijn ontstaan en hoe die zich hebben ontwikkeld. Zo lijkt het door
sommige culturen gebruikte twaalftallig stelsel zijn oorsprong te hebben in
de samenstelling van de menselijke hand. Die heeft immers vier lange vingers
met elk drie kootjes, tezamen 12. De duim wordt dan gebruikt voor tellen en
aanwijzen (Ifrah, 2000).
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De Inca’s hadden een methode voor het opslaan, verwerken en delen van wiskundig
georiënteerde informatie die gebaseerd was op het plaatsen van knopen in wolen katoenachtig weefsel. Wetenschappers beargumenteren het belang van deze
externe representatie voor de ontwikkeling van de Inca-maatschappij (Ascher &
Ascher, 1997). Het laat tevens zien dat externe representaties niet gebonden zijn
aan een speciﬁek medium.
Het is ook een interessante vraag hoe door mensen gemaakte artefacten de
ontwikkeling van kennis (de interne representatie) beïnvloeden (Falck, 2005;
Gentner & Stevens, 1983). Mensen kunnen bijvoorbeeld geen ‘stoom afblazen’,
stoommachines wel. Toch wordt een uitspraak als ‘even stoom afblazen’ gebruikt
om menselijk gedrag te beschrijven en te duiden. Bod (2019) beschrijft hoe
de modellen die de Grieken maakten van de beweging van de hemellichamen
sterk gedomineerd werden door de ‘wens’ van de Grieken om het concept van
zuivere cirkels als verklarend principe te hanteren, zelfs toen de voorspelling op
basis van het model niet goed aansloot bij de observatie. Ook in de moderne
wetenschap, bijvoorbeeld rond het begrijpen van menselijke cognitie, lijken
technologie en artefacten onderzoek te beïnvloeden (bijv. McCorduck, 2004;
Russell & Norvig, 2009). Toen symbolische programmeertalen dominant waren,
vormden deze de basis van modellen en theorieën over menselijke cognitie (bijv.
Newell & Simon, 1976; Douglas & Guha, 1989). Nu machinaal leren populair is,
krijgen de computer-gebaseerde neurale netwerken juist weer veel aandacht als
verklaring voor menselijke cognitie (bijv. Aru & Vicente, 2019; Peterson et al.,
2018; Signorelli, 2018).
We kunnen stellen dat menselijke kennis en het toekennen van betekenis sterk
vervlochten is met externe representaties, en dat die externe representaties
ook door mensen worden gemaakt. Kennis en representatie gaan samen en
beïnvloeden elkaar. Ze vormen de basis van hoe mensen de wereld waarnemen,
verklaren en naar hun hand proberen te zetten. Het gaat hier om een proces. Een
proces van millennia waarin media en representaties veranderen. Met de komst
van meer geavanceerde media, zoals pen en papier (Norman, 1993), worden de
representaties ook steeds genuanceerder en preciezer, met op dit moment als
belangrijkste vormen de geschreven taal (een representatie van menselijke taal)
en de formele talen (zoals wiskunde en logica) (Bod, 2019).
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2.3

Diagrammen als representatie

Er bestaan ook visuele vormen van externe representaties (Tufte, 1983).
Tegenwoordig wordt ook vaak gesproken over informatievisualisatie2 en
infographics (Smiciklas, 2012; Kumar, 2016). Onze belangstelling gaat uit naar
diagrammen als visuele vorm. Het gebruik van diagrammen is relatief recent. Er
zijn al wel langer landkaarten, tekeningen van medische situaties, ﬁguren om
ideeën uit de wiskunde af te beelden, e.d., maar diagrammen als bronnen van
informatie met een eigen semantiek zijn relatief jong in vergelijking tot geschreven
taal en wiskunde (Wainer, 1997). In de afgelopen decennia is met de komst van
digitale media en de bijbehorende gereedschappen (zoals PowerPoint, Illustrator,
Photoshop, etc.) de ontwikkeling van graﬁsche representaties enorm toegenomen.
Een diagram van het eerste uur is de representatie die C.J. Minard in 1861
creëerde van de veldtocht die Napoleon met zijn leger door Rusland maakte in
1812-1813 (Figuur 3). De licht gekleurde dikke balk geeft de omvang van het
leger aan tijdens de heenweg naar Moskou. De zwarte lijn geeft de omvang
van het leger aan op de terugweg. Bij aanvang had het leger een omvang van
422.000 personen (juni 1812). Bij aankomst in Moskou in september waren dat
er nog 100.000. Weer terug bij de Poolse grens waren er uiteindelijk nog 10.000
personen over. De onderste lijn in het diagram geeft aan hoe koud het was op
bepaalde dagen tijdens de terugtocht, bijvoorbeeld -20 graden op 28 november
kort na het oversteken van de Berezina rivier.

Figuur 3: Diagram van Napoleons invasie in Rusland gecreëerd door C.J. Minard in 1861.

2

Zie bijvoorbeeld Gapminder (https://www.gapminder.org).
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Het diagram van Minard is bijzonder omdat het meerdere soorten informatie
tegelijkertijd in één beeld vangt: de omvang, locatie en richting van het leger op
de heen- en terugweg en de temperatuur op bepaalde locaties en dagen tijdens
de terugtocht.
Naast samenvatten, organiseren en communiceren van informatie kunnen
diagrammen ook bijdragen aan het ontstaan van inzicht. Een bekend voorbeeld
hiervan is het diagram dat J. Snow in 1854 maakte van de locaties in Londen
waar sterfgevallen plaatsvonden als gevolg van cholera (Figuur 4). Elk sterfgeval is
weergegeven met een punt en de plaatsen waar waterpompen voorkomen met
een kruis. Dit was in een tijd dat nog vrij weinig bekend was over besmetting en
ziektes. Door het diagram werd duidelijk dat de meeste sterfgevallen plaatsvonden
rond de waterpomp nabij Broad Street. De bacterie die cholera veroorzaakt werd
niet meteen ontdekt, maar er ontstond wel inzicht in het causale verband tussen
de waterpomp en de heersende epidemie. Men sloot de pomp af en de epidemie
werd teruggedrongen. Deze gebeurtenis wordt nu beschouwd als een belangrijk
moment in de ontwikkeling van epidemiologie.

Figuur 4: Uitsnede van het diagram gemaakt door Snow in 1854 met daarin aangegeven
de locaties van de cholera-sterfgevallen in Londen.

14
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Er is veel geschreven over de meerwaarde van graﬁsche representaties (bijv.
Tufte, 1990; Kulpa, 1994; Engelhardt, 2002; Tufte, 2006; Bakker, 2007; Kulpa,
2009; Galantucci & Garrod, 2011; Tversky, 2011; Smiciklas, 2012; Islam, 2013;
Schasfoort, 2016). Het ondersteunen van mensen bij redeneren is één van de
mogelijke voordelen. Diagrammen kunnen namelijk zo worden gemaakt dat ze
het redeneren heel expliciet ondersteunen. Norman (1993) noemt dit cognitieve
artefacten. Het antwoord is dan direct ‘te lezen’ in het diagram. De representatie
maakt de oplossing van een probleem transparant (Simon, 1996).
Norman komt met een gedachte-experiment dat het idee van cognitieve artefacten illustreert en dat gaat als volgt:
Laten we het spel ‘samen 15’ spelen. De stukken voor het spel zijn de negen
cijfers – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elke speler neemt om de beurt een cijfer. Als
een cijfer eenmaal is genoteerd, kan het niet meer door de andere speler
worden gebruikt. De eerste speler die drie cijfers krijgt die samen optellen
tot 15, wint!
Hier is een voorbeeld: Speler A neemt 8 en B neemt 2. Dan neemt A 4 en B
neemt 3. A neemt vervolgens 5.
Vraag: Stel dat jij nu invalt voor speler B. Welke zet zou je doen?
Op deze manier opgeschreven is dit best een ingewikkeld spel, o.a. vanwege het
onthouden en het rekenwerk. Norman stelt voor om eerst een ander spel te gaan
spelen: boter, kaas & eieren. Dat gaat als volgt:
Spelers plaatsen afwisselend een O of een X in één van de negen vakjes in een
rechthoekige matrix. Speler A schrijft X en speler B schrijft O. Op een bepaald
moment heeft het spel de status bereikt zoals getoond in Figuur 5.
Vraag: Stel dat jij nu invalt en een O moet spelen voor B. Welke zet zou jij nu
doen?
X

O

X

X
O
Figuur 5: Boter, kaas en eieren. Waar kan 0 het beste geplaatst worden? (uit Norman,
1993).
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Afhankelijk van iemands ervaring kan het variëren, maar over het algemeen weten
veel mensen wel dat met deze stand het teken O het beste in het vak rechtsonder
kan worden geplaatst.
We gaan weer terug naar het ingewikkelde ‘samen 15’ spel. Want, op de juiste
manier gerepresenteerd, blijkt het relatief eenvoudig en vergelijkbaar met boter,
kaas & eieren. De problemen zijn isomorf (d.w.z. hebben dezelfde vorm). Figuur 6
laat zien dat de 9 cijfers zo over de matrix kunnen worden verdeeld dat elke
rij optelt tot 15. Als we nu de eerder beschreven situatie afbeelden, wordt snel
duidelijk dat speler B 6 moet kiezen voor het vak rechtsonder.
4

3
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9

5

1

2

7

6
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3

8

5
2

Figuur 6: Het spel ‘samen 15’ en ‘Boter, kaas en eieren’ zijn isomorf (uit Norman, 1993).

Bij het voorbeeld van ‘samen 15’ wordt de oplossing van het probleem letterlijk
afgebeeld in het artefact, in het medium. Het antwoord kan gewoon worden
gelezen. Rekenen en onthouden is eigenlijk niet meer nodig. Echter, om het spel
nu goed te kunnen spelen is er wel iets anders nodig, namelijk vaardigheid in het
spelen van boter, kaas en eieren!
Het is ook mogelijk om een diagram zo te maken dat deze zonder het probleem
te veranderen toch het redeneren ondersteunt. Figuur 7 illustreert dit met
representaties van een katrolsysteem (Larkin & Simon, 1987; Kulpa, 1994).
Deze representaties kunnen worden gebruikt om de verhouding tussen twee
gewichten te bepalen (P en Q) op het moment dat het systeem in evenwicht is.
Figuur 7a betreft een zgn. declaratieve representatie (een verzameling van feiten),
bestaande uit drie soorten informatie: de initiële gegevens van de probleemsituatie
(Facts), de vraag die moet worden beantwoord (Goal) en een viertal regels die
kunnen worden gebruikt om het antwoord te vinden door ze toe te passen op de
initiële gegevens (Rules). Het behoeft weinig betoog om te concluderen dat deze
representatie voor mensen moeilijk te gebruiken is.
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Figuur 7b toont een diagram van dezelfde probleemsituatie welke voor veel
mensen beter te begrijpen is. Naast een meer inzichtelijke probleemschets,
faciliteert het diagram ook het redeneren en daarmee het oplossen van de vraag.
De stappen zijn als volgt. Om katrol A in balans te houden, is tweemaal gewicht P
nodig, één aan beide kanten van katrol A (x = p + q, p = P, q = P, dus: x = 2P). Om
katrol B in balans te houden, is ook aan beide kanten hetzelfde gewicht nodig.
Via katrol A hangt er al 2P aan de ene kant, dus komt daar nog eens 2P bij aan
de andere kant (t = x + y, x = 2P, y = 2P, dus: t = 4P). Als op de ene kant van C
2P staat, zal ook 2P op de andere kant staan (z = 2P). Totaal houdt katrol C dus
4P (s = 4P). Tel daar de ene P van q bij op en het totale aantal P dat in Q moet
zitten is 5. Merk op dat daarmee het totale gewicht hangend aan de katrollen 6P
is (P + Q, dus 1P + 5P) en gelijk is aan het aantal P dat T moet houden, namelijk
t + z = 4P + 2P = 6P.
FACTS: structural description and parameters
WT(P), WT(Q)
RP(p), RP(q), RP(s), RP(x), RP(y), RP(z), RP(t),
PL(A), PL(B), PL(C),
CL(T)
PLS(p, A, q), PLS(x, B, y), PLS(y, C, z),
HNG(P, p), HNG(Q, q), HNG(Q, s), HNG(A, x), HNG(B, t),
HNG(s, C), HNG(t, T), HNG(z, T)
VAL(P, 1)

GOAL:
VAL(Q, ?n)

RULES:
Rule 1: if WT(w1) & RP(r1) & HNG(w1, r1) & ~HNG(w1, r2) & VAL(w1, n1)
then VAL(r1, n1)
Rule 2: if PL(p1) & RP(r1) & RP(r2) & PLS(r1, p1, r2) & VAL(r1, n1)
then VAL(r2, n1)
Rule 3: if PL(p1) & RP(r1) & RP(r2) & RP(r3) & PLS(r1, p1, r2) &
{HNG(r3, p1)  HNG(p1, r3)} & VAL(r1, n1) & VAL(r2, n2)
then VAL(r3, n1+n2)
Rule 4: if WT(w1) & RP(r1) & RP(r2) &
HNG(w1, r1) & HNG(w1, r2) & ~HNG(w1, r3) &
VAL(r1, n1) & VAL(r2, n2)
then VAL(w1, n1+n2)

Figuur 7: Links (7a): Een predicaatcalculus-representatie van een katrol-vraagstuk. Rechts
(7b): hetzelfde vraagstuk als bij 7a, maar dan in een diagram-representatie (uit Kulpa,
1994).

Het is boeiend om te kijken naar bijvoorbeeld natuurkunde- en wiskundeonderwijs
en te achterhalen in welke mate materiaal declaratief wordt aangeboden of juist
gebruik maakt van diagrammen en op welke manier daar mogelijk verbetering in
kan worden aangebracht (bijv. Bakker, 2004; Abrantes Garcêz Palha & Koopman,
2017; Kortland et al., 2017; Drijvers et al., 2018).
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Merk op dat er een groot verschil is tussen hoe mensen redeneren en hoe
computers aﬂeidingen maken. Computers excelleren in redeneren met
declaratieve representaties (Figuur 7a) en kunnen veel minder goed (om niet
te zeggen, slecht) redeneren met diagrammen (Figuur 7b). Bij mensen is dit
over het algemeen precies omgekeerd. Dit verschil is een steeds terugkerend
probleem in situaties waarin mens en computer moeten ‘samenwerken’, in het
bijzonder bij gebruik in het onderwijs. In de basis functioneren mens en computer
fundamenteel anders en hebben ze moeite elkaar te begrijpen. Echter, door nu
de twee representatievormen te combineren en te integreren, ontstaat er een
vorm die werkt voor computers maar ook begrijpelijk is voor mensen. Dit is het
onderwerp van Sectie 2.4 en daarna Hoofdstuk 3.

2.4

Semantische netwerken in de Kunstmatige Intelligentie

Een kenmerkende representatie uit het veld van de Kunstmatige Intelligentie is het
semantische netwerk (Figuur 8) (Lehmann, 1992; Sowa, 1992). De eenvoudigste
vorm van een semantisch netwerk is opgebouwd uit knopen en verbindingen
tussen die knopen. De notie van concept map is hiervan een afgeleide (Novak
& Gowin, 1984)3. Anders dan bij de diagrammen van Minard en Snow wordt
nu uitgegaan van één vast vocabulaire (zoals concepten en relaties) waarmee
verschillende aspecten kunnen worden afgebeeld (bijv. ‘dingen’ en hun onderlinge
‘relaties’). Het betreft daarom een algemene representatievorm die niet gebonden
is aan een speciﬁek geval (domein of systeem). Er worden nu dus twee zaken
van elkaar onderscheiden, namelijk (i) de taal van de representatie (het generieke
vocabulaire) en (ii) de informatie die in die taal wordt vastgelegd (de speciﬁeke
gevallen, zoals Huisdier, Kat, Water, etc. uit Figuur 8a).
  
 

 










 






Figuur 8: Links (8a): Eenvoudig en traditioneel semantisch netwerk. Rechts (8b): Een concept map, een voorbeeld van een modern en veel gebuikt type semantisch netwerk.

3

Bijvoorbeeld de CmapTools software (https://cmap.ihmc.us).
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Mede vanwege hun domeinonafhankelijkheid werden semantische netwerken ook
al snel gebruikt voor het maken van intelligente onderwijssystemen (Wenger, 1987).
Immers, als de informatie kan worden vastgelegd met een beperkt aantal soorten
(ook wel typen of klassen genoemd), dan kan er softwarecode worden geschreven
voor de interactie met leerlingen op basis van alleen die soorten. Vervolgens zal
die code dan ook kunnen worden gebruikt voor kennisbestanden over andere
domeinen, zolang deze bestanden zich houden aan de afgesproken soorten.
Tabel 1 laat zien hoe de informatie afgebeeld in Figuur 8a declaratief kan worden
opgeschreven (een statische verzameling van kennis in de vorm van feiten), zodat
deze kan worden verwerkt door een computer. Stel, we gaan uit van concepten
(C) en relaties (R). Dan zijn er diverse vraagtypen te maken die onafhankelijk
van de speciﬁeke inhoud automatisch gesteld kunnen worden, zoals: ‘Is [C] een
concept?’, ‘Is [R] een concept?’, of ‘Is [R] een relatie tussen [C1] en [C2]?’. De
computer kan deze vragen steeds met andere gegevens invullen en voorleggen,
bijvoorbeeld: ‘Is heeft een relatie tussen kat en hond?’ of: ‘Is leeft in een relatie
tussen vis en water?’ Hetzelfde sjabloon past ook op de informatie in Figuur 8b:
‘Is bevatten een relatie tussen concept maps en georganiseerde kennis?’. Er zijn
allerlei soorten vragen mogelijk, zo ook ‘[R] [C1] [C2]?’. Ingevuld met informatie
uit Figuur 8b zou dat bijvoorbeeld kunnen resulteren in: ‘Bevatten concept
maps georganiseerde kennis?’. Echter, dit sjabloon past iets minder goed op de
gegevens van Figuur 8a, immers: ‘Heeft kat staart?’ of: ‘Leeft in vis water?’ Al snel
blijkt dat het stellen van (i) goede vragen (d.w.z. syntactisch correct en inhoudelijk
zinvol), als ook het stellen van die vragen in een (ii) waardevolle volgorde, nog
een hele uitdaging is (maar niet onmogelijk). Hierover gaat onderzoek naar
geautomatiseerde dialogen en discourse, met name communicatieve interactie
(Elsom-Cook, 2001) waarbij interacterende agenten van elkaar leren. Ondertussen
zijn de mogelijkheden indrukwekkend (Graesser, 2015).
Ook de notie van semantische netwerken als representatie is de afgelopen
decennia verder ontwikkeld en heeft geresulteerd in speciale formele talen, zoals
de Web Ontology Language (OWL) (Bechhofer et al., 2004; Hitzler et al., 2009,
zie ook het W3C consortium4), en omvangrijke kennisbanken die veel informatie
bevatten en aangeduid worden met de term ontologie (bijv. Musen, 2015;
Sharma, & Goolsbey, 2019). Een variant binnen deze ontwikkeling staat bekend

4

https://www.w3.org/
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onder de naam kennisgraﬁek (Knowledge Graph, bijv. Paulheim, 2016) en wordt
bijvoorbeeld gebruikt door Google om webpagina’s gestructureerd te kunnen
opmaken en tonen.5
Tabel 1:

2.5

Declaratieve representatie van het semantische netwerk uit Figuur 8a.
Concept

Relaties

concept(huisdier).
concept(kat).
concept(hond).
concept(staart).
concept(vis).
concept(water).

relatie(kat, is een, huisdier).
relatie(hond, is een, huisdier).
relatie(kat, heeft, staart).
relatie(hond, heeft, staart).
relatie(vis, heeft, staart).
relatie(vis, leeft in, water).

Samenvattend

Mensen interacteren met de fysieke wereld die hen omringt (1) (Figuur 9). Daarbij
ontstaan bij mensen interne representaties (2). Met deze interne representaties
kunnen mensen nadenken over die wereld en proberen deze wereld te begrijpen,
te voorspellen, en voor mensen zo gunstig mogelijk in te richten. Mede dankzij
die interne representatie kunnen mensen ook met elkaar communiceren (3).
Gaandeweg hun ontwikkeling beginnen mensen externe representaties te
maken. Schrijven en lezen zijn daarbij de essentiële instrumenten met papier als
belangrijkste medium. Dankzij deze externe representaties heeft de ontwikkeling
van menselijke kennis de laatste millennia een enorme vlucht genomen.
De ontwikkeling van media gaat verder. Met de komst van de digitale technologie
wordt de computer een belangrijk medium voor mensen om kennis mee te
creëren (4). Maar de digitale technologie is een bijzondere. Het heeft namelijk
een eigen interne logische werking. Die werking reikt veel verder dan het zijn
van een goede rekenmachine. Papier was geduldig en deed niets uit zichzelf met
wat opgeschreven werd. Computers zijn anders. Computers kunnen aﬂeidingen
maken (5) waarmee de notie van representatie een nieuwe dimensie krijgt.
Eenmaal verwoord in een computertaal, kan de computer gaan ‘meedenken’ en
terugkoppeling geven over die representatie6. Hiermee staat de mensheid aan het
begin van de volgende ‘sprong’ in de ontwikkeling van kennis.

5

http://googleblog.blogspot.co.uk/2012/05/introducing-knowledge-graph-things-not.html

6

Computerrepresentaties zijn tevens modellen van fenomenen uit de wereld (Figuur 9, punt 6).
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Figuur 9: Computers als medium voor het creëren van externe representaties.

Hoe slim computers gaan worden en wat de implicaties daarvan zijn voor
mensen is een discussie op zichzelf (zie evt. Harari, 2011; 2015; Baricco, 2018).
Voor onderwijs is een ander aspect van belang, namelijk dat de op computers
geïmplementeerde representaties steeds vaker voorzien worden van graﬁsche
interfaces, zoals diagrammen, en daardoor steeds eenvoudiger worden in
gebruik. Gereedschappen die aanvankelijk alleen door computerdeskundigen
konden worden gebruikt, komen nu binnen bereik van iedereen. Met name
voor het onderwijs zijn die gereedschappen belangrijk. Er ontstaan namelijk
computerprogramma’s waarmee leerlingen werkelijk interactief kennis kunnen
gaan creëren. Het gevolg is een kennisconstructiedialoog waarin die software gaat
meedenken en relevante terugkoppeling gaat geven. In het volgende hoofdstuk
onderzoeken we hoe dat werkt.
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3

Conceptueel modelleren als didactiek

Interactieve kennisrepresentaties, gevisualiseerd als diagrammen, kunnen
mensen helpen kennis te creëren, te organiseren en te communiceren. Dit
hoofdstuk bespreekt hoe deze meerwaarde kan worden ingezet bij onderwijs. Als
onderwerp kiezen we het gedrag van dynamische systemen. Immers, veel van het
onderwijs gaat over dynamische systemen (Figuur 10). Bij dergelijke systemen zijn
verschillende elementen afhankelijk van elkaar, waarbij veranderingen optreden
afhankelijk van de mate waarin aan verschillende voorwaarden wordt voldaan
(Forrester, 1994).

 

 



  

Figuur 10: Veel van de onderwerpen waarover onderwezen wordt, zijn dynamische systemen.

Het begrijpen van en het leren omgaan met dynamische systemen is een
grote uitdaging. Leerlingen vinden het lastig om dynamische systemen op een
systematische wijze te analyseren (bijv. Sterman, 1989; 1994; 2010), terwijl er
juist in de huidige tijd noodzaak is om adequaat om te gaan met dynamische
systemen. De Verenigde Naties formuleren 17 doelen voor een duurzame
toekomst (Sustainable Development Goals, SDG) (UN, 2015). Elk doel betreft een
complex vraagstuk in de context van een dynamisch systeem. De vaardigheid om
complexe systemen te begrijpen (en op basis daarvan geïnformeerde beslissingen
te nemen) wordt wel aangeduid met het begrip systeemdenken (Richmond,
1993; Forrester, 1994; Sterman, 1994).
Onderwijsorganisaties willen graag aansluiten bij de veranderende eisen van de
maatschappij en leerlingen de vaardigheden meegeven die ze nodig hebben.
Denk aan innovatiewensen in het kader van de ’21e-eeuwse vaardigheden’
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en ‘curriculum.nu’7, met aandacht voor vaardigheden als kritisch denken en
problemen oplossen (Trilling & Fadel, 2009; KNAW 2012; Thijs et al., 2014).
Concreet gaat het hier om zaken als: effectief kunnen redeneren en formuleren,
problemen kunnen analyseren, open staan voor alternatieve standpunten, het
creëren van modellen, het kunnen nemen van beargumenteerde beslissingen, etc.
(Ottevanger et al., 2014).
Op welke manier kunnen deze vaardigheden worden onderwezen, met name in
de context van de bètavakken? Sectie 3.1 geeft een korte beschouwing van hoe
op dit moment hiervoor numerieke modellen worden gebruikt. We constateren
dat er naast deze aanpak behoefte is aan gereedschap waarmee leerlingen op
een conceptueel niveau kunnen werken aan hun kennisontwikkeling. Sectie 3.2
beschrijft de kennisrepresentatie die daarvoor kan worden gebruikt. Sectie 3.3
geeft aan hoe dit nieuwe gereedschap didactisch kan worden ingezet en
hoe dat past bij gangbare theorieën over leren. Sectie 3.4 gaat nog een stap
verder en bespreekt technieken uit het veld van de Kunstmatige Intelligentie &
Onderwijs waarmee software automatisch kan ‘meedenken’ en ‘meepraten’
over het kennisconstructieproces en daarmee dat proces per leerling verder kan
differentiëren.

3.1

Leren met numerieke simulatiemodellen

Numerieke modellen zijn geen kennisrepresentaties. Kennisrepresentaties zijn
gebaseerd op logica, terwijl numerieke modellen wiskundige vergelijkingen
gebruiken. Echter, numerieke modellen bieden ook een manier om het denken
over de werkelijkheid te representeren. Numerieke modellen worden veel gebruikt
in de wetenschappelijke praktijk (Clement, 2000).
Er is een aantal manieren waarop numerieke modellen kunnen worden gebruikt
in het onderwijs (Westra, 2008). Het vanaf nul creëren van modellen wordt
gezien als een hogere orde-vaardigheid (Hopper & Stave, 2008). In een actief
modelleringsproces sleutelen leerlingen niet alleen aan parameters, maar
deﬁniëren, evalueren en herzien ze ook modellen (Papert, 1980; Schwarz &
White, 2005). Het ervaren van dit interactieve proces van modelleren leidt tot
een beter begrip van wat een model is en hoe het te interpreteren (Gobert et al.,
2011). Modelleren zorgt er bovendien voor dat leerlingen hun ideeën en inzichten

7

https://curriculum.nu
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grondiger doordenken tijdens het bouwen van hun model. Dit helpt hen om de
speciﬁeke inhoud van een schoolvak beter te begrijpen en te doorgronden (Louca
& Zacharia, 2015; Zohar & Barzilai, 2013; Doerr, 1996).
In Nederland is er in het voorgezet onderwijs relatief veel aandacht voor het
gebruik van numerieke modellen, met name bij natuurkunde (SLO, 2019). In
de praktijk betreft het veelal werken met bestaande modellen en simulaties
(bijv. Rutten et al., 2012), i.p.v. deze modellen zelf te creëren. Voor leren door
modelleren ontbreekt het in de praktijk aan geschikte en effectieve leermiddelen.
Kwantitatieve modelleertools zijn in principe wel beschikbaar, maar worden weinig
gebruikt (bij natuurkundeonderwijs, maar ook weinig bij al die andere vakken
waar dynamische systemen aan bod komen). Docenten geven aan het gebruik
arbeidsintensief te vinden, zowel voor docenten als leerlingen, en twijfelen over
de leeropbrengst. Daarnaast is het wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit
van deze middelen schaars (VanLehn et al., 2016). Leerlingen ervaren modelleren
als moeilijk en begrijpen modelleerparadigma’s vaak verkeerd (VanLehn, 2013).
Modelleertools kunnen leerlingen ook verleiden om zich te concentreren op het
bereiken van een voldoende passend model door oppervlakkige manipulatie van
grootheden en relaties, zonder door het gebruik van kennis tot echt conceptueel
begrip te komen (Sins et al., 2005).
Sectie 3.2 bespreekt hoe kennisrepresentaties voor kwalitatief redeneren een
alternatief bieden voor de aanpak leren door modelleren, ook voor situaties
waarbij numerieke gegevens niet beschikbaar zijn.

3.2

Kwalitatief redeneren

Vanuit het veld van de Kunstmatige Intelligentie zijn er tools voor kennisconstructie
in ontwikkeling die logische (symbolische, niet-numerieke) representaties
gebruiken voor het uitdrukken van conceptuele kennis (Bredeweg et al., 2013;
Forbus et al., 2004; Kinnebrew & Biswas, 2011). Anders dan de kwantitatieve
tools (Pratap, 2009; Richmond & Peterson, 1992) gebruiken deze tools een
kwalitatief vocabulaire (Forbus, 2008) (waaronder oorzaak-gevolgrelaties) voor
het construeren van een verklaring van een verschijnsel, met name van systemen
en hoe deze zich gedragen (Figuur 11 en 12). De ontwikkeling van graﬁsche
interfaces (interactieve diagrammen) heeft de bruikbaarheid van dit soort tools
sterk verbeterd (bijv. Bouwer & Bredeweg, 2010). Deze alternatieve tools blijken
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waardevol en worden steeds vaker gebruikt in het onderwijs (Biswas et al., 2016)
en de beroepspraktijk (Kansou et al., 2017).
Hierna bespreekt Sectie 3.2.1 algemene kenmerken van kwalitatieve modellen
en hun meerwaarde bij modelleren en interactie. Sectie 3.2.2 bespreekt enkele
kenmerkende eigenschappen van het kwalitatieve vocabulaire zelf.

3.2.1

Kenmerken van kwalitatieve modellen

Conceptueel modelleren, gebruikmakend van een kwalitatief vocabulaire,
moet niet worden gezien als ‘gewoon een ander soort simulatietechnologie’.
Integendeel, het doel en de uitvoering ervan zijn fundamenteel anders. Numerieke
modellen bootsen het gedrag van een systeem na, zodat de gesimuleerde
variabelen voortdurend veranderende waarden hebben die nauw aansluiten bij
waarneembare (meetbare) variabelen. Het doel van simulatie is om een goede
match te verkrijgen tussen het model (de onderliggende wiskundige vergelijkingen)
en het echte systeem in termen van overeenkomende waarden van variabelen.
Redeneren met een kwalitatief vocabulaire beoogt juist de menselijke interpretatie
van de werkelijkheid vast te leggen en biedt daartoe een conceptueel kader
(expliciet gerepresenteerd in het model) waarmee verklaringen van systeemgedrag
(zoals causale verbanden) kunnen worden gemodelleerd. Het doel van
conceptueel modelleren (of kwalitatief redeneren) is dus om nauw aan te sluiten
bij menselijk denken. De termen die bij kwalitatief redeneren worden gebruikt
(een op symbolische logica gebaseerd vocabulaire), bootsen de manier na waarop
mensen het waarneembare gedrag van systemen begrijpen en verklaren.
Gereedschappen voor conceptueel modelleren stellen leerlingen in staat om
cognitief-actief (zgn. minds-on, Berg, 2012) te werken met concepten gebaseerd
op een vocabulaire dat nauw aansluit bij de terminologie die wordt gebruikt in
lesboeken en examendocumenten, bijvoorbeeld bij biologie en natuurkunde, maar
ook bij economie en aardrijkskunde. Conceptueel modelleren stelt leerlingen in
staat om interactief deze modellen te creëren en te manipuleren. Dit bevordert
hun vaardigheid in systeemdenken (Zitek et al., 2013; Schlatter et al., 2017).
Een belangrijke meerwaarde van conceptueel modelleren betreft de logische
basis (in tegenstelling tot een numerieke basis bij de kwantitatieve aanpak). Deze
logische basis, geïmplementeerd middels software (bij Kunstmatige Intelligentie
kennisrepresentatie genoemd, Sectie 2.4) maakt het mogelijk om alle elementen
van het model (dus alle relevante concepten) individueel te kunnen herkennen en
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automatisch te manipuleren. Dit is essentieel, want hiermee wordt het mogelijk
om de interactie met de leerling te automatiseren en daarbij het gedrag van
systemen op een conceptueel niveau te behandelen. Het geeft in principe ook
de basis om de interactie af te stemmen op de voortgang van een individuele
leerling. Denk met name aan hulp tijdens het creëren van een conceptueel model,
bijv. op basis van een achterliggend norm-model (Sectie 3.4.1).
Kwalitatieve modellen zijn ook geheel anders dan concept maps (Novak & Gowin,
1984) of mind-maps (Buzan, 1974). Ten eerste kunnen met dergelijke maps geen
automatische aﬂeidingen worden gemaakt. Het gedrag van een in een concept
map gemodelleerd systeem kan vanuit die software niet automatisch worden
voorspeld. Ten tweede hebben maps een beperkt vocabulaire (alleen knooppunten
en verbindingen). Daarentegen hebben kwalitatieve modellen een rijk vocabulaire
(meer dan 15 soorten concepten en relaties om systemen mee te beschrijven).
Bovendien zijn kwalitatieve modellen wel in staat om systeemgedrag te voorspellen
(op basis van logisch redeneren en dus zonder numerieke informatie te gebruiken).

3.2.2

Het kwalitatieve vocabulaire

In conceptuele modellen representeren grootheden de dynamische systeemkenmerken middels kwalitatieve informatie in de vorm van (i) de huidige waarde
en (ii) de richting van verandering. Daarbij wordt gebruik gemaakt van schalen
(het waardenbereik) bestaande uit een geordende set labels (dus met on/
gelijkheidsinformatie), maar zonder feitelijke numerieke waarden, waarbij punten
en intervallen elkaar steeds afwisselen, bijvoorbeeld {Neg, Nul, Pos}, of {–, ø, +},
(zie bijv. het waardenbereik van Temperatuur in Figuur 11). Grenswaarden (vaak
Landmarks genoemd) zijn daarbij speciﬁeke puntwaarden die verwijzen naar
situaties waarin het gedrag van het systeem signiﬁcant verandert. Bijvoorbeeld,
een substantie die het kookpunt bereikt: de temperatuur neemt niet langer toe en
de substantie begint te koken.
Simulatieresultaten beschrijven het gedrag van een systeem en hoe dit in de tijd
verandert. Tijd wordt weergegeven als een graﬁek van toestanden (mogelijk
met lussen naar voorafgaande toestanden) die kwalitatief verschillend gedrag
representeren (rechts getoond in Figuur 11 en 12). Toestanden hebben een duur,
maar de exacte lengte daarvan is onbekend. Toestandenovergangen treden op
wanneer waarden van grootheden veranderen (als gevolg van hun toename of
afname). Anders dan bij numerieke simulaties, representeert een toestandsgraﬁek
niet één speciﬁek gedrag, maar alle mogelijke gedragingen van een systeem
(uitgaande van de initiële toestand).
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Figuur 11: Door een leerling gemaakt model van faseovergangen (HAVO/VWO 2e leerjaar,
gebaseerd op Hoofdstuk 6.4, Overal NaSk, 4e editie, Noordhoff, 2012). Het model heeft
twee entiteiten, Stof en Moleculen. De entiteit Stof heeft één grootheid (Temperatuur). De
entiteit Moleculen heeft vier grootheden (Energie, Beweging, Afstand en Aantrekkingskracht). Elke grootheid heeft een symbool (w) dat de verandering aangeeft: ź (afnemen),
ø (constant) en Ÿ (toenemen). Positieve (+) en negatieve (–) verbanden representeren de
oorzaak-gevolgrelaties tussen de grootheden (bijv. Energie neemt toe, dus Beweging neemt
toe). Het waardenbereik van Temperatuur bestaat uit een geordende lijst van punten (bijv.
Absoluut nulpunt) en intervallen (bijv. Vaste stof) die de ‘toestand’ van de grootheid kenmerken. Het simulatieresultaat wordt rechts in de ﬁguur getoond. Er zijn drie toestanden,
toestand 2 is geselecteerd. Het resultaat daarvan wordt getoond in het model links (groene
pijlen geven huidige waarden aan). De simulatie is (blijkbaar) begonnen met ‘Vloeistof’ als
beginwaarde van Temperatuur (toestand 1) (details niet getoond), Energie neemt toe, en via
de tussenliggende grootheden (conceptuele noties) resulteert dat in een toename van de
Temperatuur. In toestand 3 zal Temperatuur de waarde ‘Gas’ hebben (details niet getoond).

De theoretische ontwikkeling op het gebied van kwalitatief redeneren heeft
geresulteerd in een verzameling representatie-primitieven die verschillende
oorzaak-gevolgrelaties tussen grootheden kunnen vastleggen. Deze relaties zijn
op een dusdanige manier gedeﬁnieerd dat ze enerzijds conceptuele begrippen
vertegenwoordigen die nauw aansluiten bij menselijk redeneren, terwijl ze
anderzijds gebaseerd zijn op formele logica die geautomatiseerde aﬂeidingen
mogelijk maakt. Twee voorbeelden van dergelijke primitieven zijn de notie
van primaire invloed (veroorzaakt door processen, genoteerd als I+ en I–) en
proportionaliteit (causale propagatie, genoteerd als P+ en P–) (Forbus, 2008)
(Figuur 12).

KUNSTMATIG E I NTE LLIGE NT IE IN HE T ONDE R WIJS

27

Figuur 12: Door leerling gecreëerd model van homeostase (VWO 5e leerjaar, gebaseerd op
Hoofdstuk 13, Nectar, 3e editie, Noordhoff, 2014). Het model heeft vier entiteiten (Bloed,
Hypothalamus, Hypofyse en Nier), elk met één of meerdere grootheden (bijv. Osmotische
waarde bij Bloed). I+ verwijst naar een invloed (stroom) en P+ en P- naar proportionele relaties (respectievelijk positief en negatief). Groen gekleurde pijlen geven de huidige veranderingen aan (bijv. Osmotische waarde neemt af) en waarden (bijv. Afwijking heeft de waarde
Pos (zit boven ø, dus Pos>ø). Merk op dat deze informatie is afgeleid tijdens de simulatie.
De informatie uit toestand 1 wordt getoond (zoals rechts in de ﬁguur wordt aangegeven).
In deze toestand geldt dat de Osmotische waarde>Norm, daarom wordt de Afwijking Pos
(>ø). Dit zorgt ervoor dat ADH wordt vrijgegeven (I+), hetgeen propageert naar Reabsorptie
die daardoor toeneemt (P+), wat leidt tot een negatieve terugkoppeling naar de Osmotische
waarde, die daardoor afneemt. Toestand 1 gaat over in toestand 2. In toestand 2 wordt de
systeembalans hersteld, o.a. Osmotische waarde=Norm (details niet getoond).

3.3

Didactische variaties

Met kwalitatieve modellen beschikken we over een gereedschap waarmee leerlingen
door middel van leren door modelleren in principe zelf actief hun kennis kunnen
construeren. De vervolgvraag is nu hoe dat nieuwe gereedschap past bij gangbare
theorieën over leren en instructie en op basis daarvan zinvol kan worden ingezet.
In de onderwijswetenschappen worden de wijzen waarop mensen leren vaak
gegroepeerd in drie hoofdcategorieën, namelijk behaviorisme, cognitivisme en
constructivisme (Cooper, 1993; Ertmer & Newby, 1993; Mandler, 2002; Illeris,
2003; Ormrod, 2012). Over de wijzen waarop mensen worden gemotiveerd tot
leren en hun leergedrag reguleren bestaan motivatie- en zelfregulatietheorieën,
zoals de self-determination theory (Ryan & Deci, 2000). In het behaviorisme staat
de consequentie van gedrag centraal, waarbij mechanismen van beloning en straf
dat gedrag reguleren. In het cognitivisme ligt het accent op de kennistoestand van
de lerende en hoe informatie via verschillende zintuigen, verwerkingsprocessen en
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geheugenfuncties verwerkt en opgeslagen wordt en daarmee die kennistoestand
verandert. Constructivisme benadrukt dat leren een actief constructieproces is
waarbij elk individu persoonlijke interpretaties van de wereld creëert op basis van
individuele ervaringen en interacties.
De diverse visies op wat leren inhoudt hangen samen met verschillende
opvattingen over de meest gewenste vormen van instructie. Bij behaviorisme
betreft dat vooral het opwekken van het gewenste gedrag en dat gedrag
versterken middels beloning. Veel repeteren en stampen ligt voor de hand. Bij
cognitivisme richt instructie zich vooral op de inhoud en betreft zaken als
aansluiten bij de voorkennis van de lerende, geven van passende uitleg, formatief
toetsen en dergelijke. Cognitivisme benadrukt het belang van segmenteren en
ordenen van het onderwijsmateriaal zodat dit steeds optimaal aansluit bij de
kennistoestand van de lerende. Bij constructivisme staat vooral het ondersteunen
van de kennisconstructie centraal en niet het communiceren van kennis (Freeman
et al., 2014). Het is belangrijk om een lerende te motiveren en te betrekken bij
authentieke taken en betekenisvolle situaties (Figuur 13).

Figuur 13:
Constructivistische theorieen over cognitieve ontwikkeling en instructie beschouwen leren veelal als een
actief proces waarbij elke lerende zijn of
haar eigen inzicht creëert. De rol van de
docent is daarmee veranderd. De docent
is niet primair de deskundige die kennis
communiceert. Het is minstens zo belangrijk om leerlingen te enthousiasmeren, te
activeren en te betrekken bij betekenisvolle taken en situaties in de echte wereld.

Conceptueel modelleren behoort op voorhand niet tot één speciﬁeke visie
op leren. In feite kan het meerdere visies ondersteunen afhankelijk van hoe
conceptueel modelleren precies wordt ingezet, zowel wat betreft functionaliteit
(hoe werkt de interactie tussen systeem en lerende?) als inbedding in de lescontext
(welke opdracht krijgt de lerende?). Dit laat onverlet dat bij een actieve werkvorm,
waarbij leerlingen zelf hun inzichten construeren, de meerwaarde van de aanpak
het meest wordt benut (Ainsworth & Loizou, 2003; Ainsworth, 2006; Bredeweg
et al., 2013; Bobek & Tversky, 2016).
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In de basis zijn er vier manieren om modelleren als activiteit in te zetten. De
meest gecontroleerde vorm is om leerlingen een model te laten creëren dat
precies overeenkomt met een vooraf vastgestelde norm. Docenten kunnen zelf
normmodellen maken, maar het kan ook zijn dat kenmerkende en waardevol
geachte modellen ontwikkeld en gedeeld worden binnen vakgebieden.
Tegenover de sterk gestuurde vorm, staat de geheel vrije vorm. In dat geval
is er geen normmodel, maar creëert de leerling een model naar eigen inzicht,
bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden of een fenomeen te verklaren.
De vrije vorm stelt hoge eisen aan zowel de begeleider als aan de leerling. De
leerling zal zelf moeten beargumenteren waarom het model waardevol is. Van de
docent wordt verwacht dat hij of zij de argumentatie op waarde kan inschatten en
daarnaast, waar nodig, sturing kan geven aan het creatieve proces van de leerling.
Een tussenvorm kan zijn om het beoogde model gedeeltelijk beschikbaar te stellen
en leerlingen te vragen dat model af te ronden. Het afronden kan vervolgens weer
meer of minder gestuurd zijn, d.w.z. uitgaan van een norm of juist niet.
In plaats van een model te creëren of af te maken, kan een leerling ook gevraagd
worden om een gegeven model te verbeteren of te corrigeren. In dat geval
moet de leerling eerst achterhalen wat er in het gegeven model niet goed is en
vervolgens bedenken hoe die onvolkomenheid verholpen dan worden. Merk op
dat een fout meerdere vormen kan hebben. Modelingrediënten kunnen verkeerd
zijn, ingrediënten kunnen ontbreken, of ingrediënten kunnen overbodig zijn (en
combinaties van deze drie basisvormen). Ook zijn er vaak meerdere oplossingen
mogelijk om de fout te verhelpen.

3.4

Kunstmatige Intelligentie & Onderwijs

Tot dusver hebben we gesproken over een kennisrepresentatie voor het creëren
van kennis waarbij de leerling geconfronteerd wordt met de logische aﬂeidingen
die op basis van de gearticuleerde kennis kunnen worden gemaakt. Dit is op zichzelf al zeer waardevol vanwege het conceptuele kader dat door het onderliggende
kwalitatieve vocabulaire wordt ondersteund. Reﬂectie op dit proces kan deze
situatie verder optimaliseren. Hiervoor kunnen resultaten uit het veld van de Kunstmatige Intelligentie & Onderwijs worden ingezet. Deze mogelijkheden worden
hieronder besproken.
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De vraag naar hoe technieken uit de Informatica kunnen bijdragen aan onderwijs
stond mede aan de basis van onderzoek naar Kunstmatige Intelligentie (Sleeman &
Brown, 1982; Wenger, 1987; Polson & Richardson, 1988; Nwana, 1990; Alkhatlan
& Kalita, 2018). Oorspronkelijk was de gedachte dat een intelligente tutor zou
kunnen worden gemaakt met ‘alomvattende’ expertise betreffende (i) het te
onderwijzen domein, (ii) hoe te onderwijzen en op te voeden, (iii) de leerling
die onderwezen wordt, en (iv) het gebruik van multimediale interactie. Intussen
is de onderzoeksagenda van Kunstmatige Intelligentie & Onderwijs ingrijpend
veranderd (Woolf, 2009; Janssen et al., 2019). Deels vanwege de complexiteit
van het aanvankelijk gestelde doel, maar toch vooral omdat het inzicht is ontstaan
dat leren iets anders is dan alleen kennisoverdracht. Het is uiteraard een goede
zaak om kennis aan te reiken die past bij iemands kennistoestand, maar voor
effectief leren zijn ook andere zaken belangrijk. Er dient een situatie te worden
geschapen waarin het mogelijk wordt voor leerlingen om te leren, d.w.z. zelf
kennis te creëren (bijv. Valcke, 2010; Laurillard, 2012). De focus van onderzoek in
het veld van de Kunstmatige Intelligentie & Onderwijs verschoof daarmee richting
ondersteuning en regulering van het leerproces.
De eerder beschreven kennisrepresentatie gebaseerd op kwalitatief redeneren
(Sectie 3.2) implementeert een interactieve omgeving waarmee leerlingen hun
eigen kennis kunnen creëren. De vervolgvraag is nu welke ondersteunende
componenten toegevoegd kunnen worden om het leerproces van een leerling
effectief te laten verlopen.

3.4.1

Redeneren over kennisrepresentaties

Onderzoek naar kennisrepresentatie (Harmelen et al., 2008) heeft diverse technieken
opgeleverd die automatisch kunnen redeneren over kennisrepresentaties. Met
een semantische analyse (bijv. Hage, 2009; Euzenat & Shvaiko, 2013) kunnen
representaties (afgebeeld in een bepaald type kennisrepresentatie) met elkaar
worden vergeleken en kunnen de verschillen worden geëxpliciteerd. Een dergelijke
analyse zou bijvoorbeeld de verschillen tussen alle door leerlingen gemaakte
representaties tijdens een modelleeractiviteit kunnen achterhalen. Handig
gevisualiseerd zou het resultaat een zinvol begin kunnen zijn van een klassikale
reﬂectie. Een semantische analyse zou ook kunnen achterhalen hoe elk van de
door leerlingen gemaakte representatie verschilt van de door de docent beoogde
norm. Het resultaat zou de docent kunnen ondersteunen bij het kiezen van een
klassikale uitleg. De resultaten zouden ook per leerling afzonderlijk gevonden en
teruggekoppeld kunnen worden. Bij een kwaliteitsanalyse kan een representatie
beoordeeld worden volgens de principes van veriﬁcatie (extern gericht) en
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validatie (intern gericht) (Boehm & Papaccio, 1988; Rykiel, 1996; Moody, 2005).
Een dergelijke analyse is met name relevant wanneer men niet kan (of wil) uitgaan
van een normmodel (Liem, 2013) en de waarde van een representatie (bijv. mate
van juistheid) op zichzelf moet worden beoordeeld. Een derde mogelijkheid is het
gebruik van bronnen, met name het verbinden van verschillende kennisbestanden
en deze gebruiken om het modelleerproces te ondersteunen. Een voorbeeld is
het idee van grounding (Garcia et al., 2010; Lozano et al., 2012). Telkens als een
leerling een term invoert in de representatie, wordt deze term vergeleken met
termen in een extern woordenboek (of een ander relevant bestand). Vergelijkbare
termen die voorkomen in het bestand worden getoond en de leerling kan de
term kiezen die het beste past bij de beoogde betekenis. Leerlingen kunnen op
deze manier inzicht krijgen in het juiste gebruik en betekenis van concepten in
een bepaald domein (denk bijv. aan begrippen uit de natuurkunde zoals energie,
warmte en temperatuur waarover bij leerlingen vaak onduidelijkheid bestaat).

3.4.2

Formatief toetsen en Uitleg

Er is veel bekend over formatief toetsen en het geven van uitleg en coaching in
interactieve leeromgevingen (bijv. Shute, 2008; Black & Wiliam, 2009; Beek et
al., 2011; Bennett, 2011; Roll et al., 2011; Mitrovic, 2012; Or-Bach & Bredeweg,
2013a; Kleij et al., 2015). Bij formatief toetsen, en ook bij coaching, kan de
leeromgeving het initiatief nemen. De software probeert de situatie van de
leerling te analyseren en naar behoefte terugkoppeling en/of sturing te geven. De
vraag naar uitleg wordt doorgaans geïnitieerd vanuit de leerling. Ook dan is het
belangrijk om de terugkoppeling te laten aansluiten bij de situatie van die leerling.
Ondanks veel onderzoek blijft geautomatiseerde terugkoppeling een uitdaging.
Voor software is het lastig om de ‘werkelijke’ behoefte van een leerling te
achterhalen. Daarnaast bestaat bij het aanbieden van uitleg en coaching het
risico op gaming the system (Baker et al., 2008a). Dat wil zeggen dat de leerling
deze functies misbruikt door deze zodanig vaak aan te roepen dat het systeem
uiteindelijk het antwoord geeft (i.p.v. dat de leerling zelf het vraagstuk oplost).

3.4.3

Learning Analytics

Bij het gebruik van digitale middelen in het onderwijs ontstaan data. Onderzoek
naar de waarde van deze data en de vraag of uit deze data wellicht informatie
kan worden afgeleid ten gunste van het onderwijs, heeft de afgelopen jaren een
enorme vlucht genomen (Gaševiđ et al., 2015; Lang et al., 2017). Bij voldoende data
kunnen classiﬁcatietechnieken (zgn. machinaal leren) mogelijk een aantal zaken
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automatisch aﬂeiden. Als zodanig is er o.a. onderzoek naar (i) vroeg opsporen
van uitvallers (Sclater, 2014), (ii) aanbevelingen doen, bijv. voor keuzeonderwijs
of lacunes wegwerken (Duval, 2011), (iii) vaststellen van betrouwbare indicatoren
(Tempelaar et al., 2015; Blikstein & Worsley, 2016; Nguyen et al., 2017),
(iv) datavisualisatie middels informatieve dashboards (Verbert et al., 2013; Park
& Jo, 2015; Rienties et al., 2018), en (v) opwekken van motivatie (BrouwerZupanēiē et al., 2016). Als middel om inhoudelijk feedback te kunnen geven,
is deze technologie vooralsnog beperkt. Echter, het is denkbaar dat op termijn
ook optimale leertrajecten op basis van veel data kunnen worden uitgestippeld
(bijv. Baker et al., 2008b; Straatemeier, 2014).

3.4.4

Motivatie en betrokkenheid

Onder de noemer van virtuele karakters8 wordt onderzoek gedaan naar de
emotionele relatie tussen de computersoftware en de leerling (Picard, 1997; André,
2008; Swartout et al., 2013; Johnson & Lester, 2016). Soms zijn de karakters
geanimeerd en soms blijft het beperkt tot statische plaatjes. Het achterliggende
doel bij deze aanpak is meestal om leerlingen zo veel mogelijk betrokken te laten
zijn (en blijven) bij de interactie.
Een speciﬁek geval is de Teachable agent (Biswas et al., 2005; Borjigin, 2015).
Hierbij wordt leerlingen verteld dat de kennis die zij modelleren in feite de
intelligentie is van het tevens getoonde virtuele karakter (Figuur 14). Na afronding
van de modelleeropdracht (of een deel daarvan) doorloopt het virtuele karakter
een quiz en dan blijkt in welke mate ‘het aanbrengen van die intelligentie’
daadwerkelijk is gelukt (en indirect wat een leerling heeft geleerd). De quiz kan
ook klassikaal worden afgenomen, waarbij middels competitie extra motivatie
wordt beoogd.

8

Men gebruikt ook wel: virtual character, virtual human en pedagogical agent.
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Figuur 14:
Screenshot van
het Teachable agent systeem
(Leelawong & Biswas, 2008)
zoals gebruikt op de Amerikaanse Middle School voor
biologieonderwijs
(riviereco logie). Rechtsboven creëren
leerlingen hun diagram. Linksonder staat het virtuele karakter
(Betty) en zijn de diverse interactieopties beschikbaar, zoals
Ask, Explain, Quiz en Repeat.
In het systeem is Ask geselecteerd. Het dialoogvenster van
Ask is dan ook op de voorgrond
zichtbaar. Het scherm middenen rechtsonder toont Betty’s
reacties.

De quizfactor is feitelijk een vorm van gamiﬁcation (Hamari et al., 2014). Bij
gamiﬁcation wordt getracht om de zgn. mechanics uit games over te nemen
in reguliere onderwijssoftware met als doel deze onderwijsapplicaties meer
motiverend te maken. Gamiﬁcation maakt vaak gebruik van noties zoals
leaderboard (ranking van deelnemers) en badges (digitale stickers voor
individueel behaalde resultaten). In een recent onderzoek bleek met name het
leaderboard voor veel tumult en opwinding te zorgen in de klas (Stap et al., 2017).
Leerlingen met gamiﬁcation waren beduidend enthousiaster dan de leerlingen in
de controlegroep. Toch bleken de resultaten van de leerlingen met gamiﬁcation
op de leertaak achteraf minder goed in vergelijking met de leerlingen in de
controlegroep. Dit past in het beeld van wisselende resultaten. Er is verder
onderzoek nodig om te begrijpen hoe gamiﬁcation nuttig kan worden ingezet.

3.5

Samenvattend

De computer als medium voor het interactief creëren van kennis (Figuur 9) is in
Figuur 15 uitgebreid met twee constructen, beide gemaakt door deskundigen (7).
Het eerste betreft het ontwikkelen van speciﬁeke representaties (8), aanvankelijk
meestal voor en door deskundigen in een bepaald vakgebied. Denk bijvoorbeeld
aan het representeren en automatisch oplossen van wiskundige vraagstukken.
Eenmaal (voldoende) ontwikkeld kunnen dergelijke middelen óók worden gebruikt
voor onderwijs (9). De leerling krijgt dan een speciﬁek representatieraamwerk
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aangeboden om een kennisconstructieproces mee te ondernemen. Het raamwerk
stuurt daarbij het creatieproces. Het bepaalt immers de aard van de kennis die kan
worden uitgedrukt.
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Figuur 15: Computer als medium voor kennisconstructie (uit Figuur 9, zonder de notie van
interne representatie) uitgebreid met een construct voor sturende representatieraamwerken
(links) en een construct voor technieken uit het veld van de Kunstmatige Intelligentie &
Onderwijs die het leerproces kunnen ondersteunen (boven).

Sectie 3.2 heeft laten zien dat er nieuwe representaties zijn, gebaseerd op
logica, waarmee kwalitatieve kennis over systemen en hun gedrag kan worden
gemodelleerd. De computer kan met deze kwalitatieve kennis redeneren
(automatisch aﬂeidingen maken) en daarmee op een conceptueel niveau
‘meedenken’ over systemen en hun gedrag. Deze technologie is nu beschikbaar
voor gebruik in onderwijs (9).
Het tweede construct komt uit het veld van de Kunstmatige Intelligentie &
Onderwijs (10). Het betreft technologie die als het ware over de schouders van
een leerling ‘meekijkt’ en het leerproces kan ondersteunen (11). Als deze software
in actie komt, ontstaat er een extra kanaal via welke met de lerende over het
leerproces wordt gesproken (extra ‘meta’ interactie). Sectie 3.4 bespreekt een
aantal technieken die hiervoor worden gebruikt. Neem bijvoorbeeld Uitleg.
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Als een leerling deze aanroept, analyseert de Uitleg-functie de huidige status
van het kennisconstructieproces. Het zal daarbij de door de leerling gemaakte
representatie analyseren en het pad waarlangs deze is ontstaan, d.w.z. de
bouwstappen van de leerling tot aan de huidige versie. Op basis van deze
analyses genereert de functie een passende uitleg en presenteert deze aan de
leerling. Een meer geavanceerde Uitleg-functie heeft mogelijk ook toegang tot
de dialooggeschiedenis (welke interactie heeft nog meer plaatsgevonden) en/of
een door de computer bijgehouden model van de kennis en vaardigheden van
de leerling. Hiermee kan de uitleg nog beter op de individuele behoefte van een
leerling worden afgestemd.
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4

Uitdagingen voor onderzoek en toepassing

In het voorafgaande zijn twee soorten technieken uit het veld van de Kunstmatige
Intelligentie besproken die waardevol kunnen zijn voor het bètaonderwijs. Ten
eerste de notie van kennisrepresentatie als medium voor het creëren van kennis,
met name wanneer deze geïntegreerd wordt met een graﬁsche interface in de
vorm van diagrammen. Het vocabulaire van kwalitatief redeneren kan ingezet
worden als speciﬁek middel voor leren over het gedrag van dynamische systemen.
Vervolgens is een tweede groep technieken besproken. Namelijk slimme software
agenten die kunnen ‘meedenken’ over het kennisconstructieproces en vanuit dat
perspectief extra interactie met een leerling kunnen onderhouden. Dit kan zowel
betrekking hebben op de inhoud (bijv. uitleg geven) alsook op de regulatie van het
leerproces (bijv. motivatie opwekken).
Het lectoraat Didactiek van de Bètavakken wil onderzoek doen naar de realisatie
van de meerwaarde van deze technieken voor het onderwijs. Hierbij wordt
een ontwerp-georiënteerde aanpak gehanteerd. Dit impliceert dat ideeën en
innovaties bij voorkeur vergezeld gaan van software implementaties die deze
ideeën concreet en bruikbaar maken (ook wel proof of concept genoemd).
Naast analyses van gebruikerservaring is het ook wenselijk om waar mogelijk
effectmetingen uit te voeren zodat de bedachte vernieuwing niet alleen een
concept blijft, maar ook een evidence-informed onderbouwing krijgt.
Vanuit het lectoraat zijn de volgende hoofdlijnen in onderzoek voorzien:
conceptueel modelleren als nieuwe didactische methode (Sectie 4.1), ontwikkelen
van een leerlijn voor systeemdenken (Sectie 4.2) en onderzoek naar Learning
Analytics (Sectie 4.3).

4.1

Conceptueel modelleren als didactiek

Eén van de doelen van het lectoraat Didactiek van de Bètavakken is om conceptueel
modelleren als didactische methode verder te ontwikkelen en bruikbaar te maken
(Figuur 16). Alhoewel er reeds middelen beschikbaar zijn9, is beduidend meer
informatie nodig over de aard en meerwaarde van deze methode, alsook over hoe
de methode werkt en kan worden ingezet. Voor de hand ligt om allereerst een
‘handreiking’ te produceren, bijvoorbeeld in de vorm van documentatiemateriaal.

9

Zie bijvoorbeeld https://www.dynalearn.nl
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Verder is er behoefte aan uitgewerkte onderwijsactiviteiten voor diverse vakken en
niveaus die eenvoudig kunnen worden hergebruikt. Het is ook belangrijk dat er
meer evaluatiestudies worden uitgevoerd teneinde evidence-informed keuzes te
kunnen maken over welke middelen in welke contexten het beste kunnen worden
ingezet (betreffende onderwerp, vakgebied en niveau).

Figuur 16: Leerlingen werken samen en creëren kennis met conceptueel modelleren.

Het effectief inzetten van conceptueel modelleren is op dit moment nog erg
afhankelijk van de beschikbaarheid en kwaliteit van de docent. De docent kan
ontlast worden door het bestaande gereedschap uit te breiden met geautomatiseerde functies voor Help en Uitleg. Omdat conceptuele modellen gebruikmaken van een expliciete kennisrepresentatie (Sectie 3.2) zijn dergelijke functies
goed realiseerbaar. Help richt zich op handelingen en informeert een leerling
over zinvolle vervolgstappen (m.b.t. hoe het model te bouwen). Uitleg heeft als
doel om een model en de bijbehorende simulatieresultaten inzichtelijk te maken
voor een leerling (waarom verschijnt dit resultaat?). Op deze manier zijn Uitleg en
Help complementaire functies die een leerling kunnen ondersteunen om meer
zelfstandig te werken. Het implementeren van functies voor Help en Uitleg zien
wij als een belangrijke voorwaarde voor het succesvol maken van conceptueel
modelleren als didactische methode. Op termijn zouden deze functies verder
ontwikkeld kunnen worden tot een instrument voor formatief toetsen.
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Het SIA RAAK-PRO project Kritisch denken met interactieve systeemdiagrammen
(samen met Carla van Boxtel, Marco Kragten & Joke Voogt) levert een belangrijke
bijdrage aan de realisatie van het hierboven beschreven onderzoek. Over een
periode van vier jaar zijn ontwikkel- en evaluatiestudies voorzien rond conceptueel
modelleren binnen het voortgezet onderwijs.
Conceptueel inzicht realiseren is ook het doel bij het onderzoeksproject Interactive
virtual math (samen met Sonia Palha). Dit project ontwikkelt een digitale tool
waarmee leerlingen middels visualisatie inzicht creëren in de wiskundige
verbanden tussen afhankelijke variabelen zonder daarbij numerieke informatie te
gebruiken. In een kenmerkend voorbeeld tekent de leerling de graﬁek van de
toename van de waterhoogte in een bloemvaas terwijl de vaas wordt gevuld
met water. De instroom is daarbij constant. De vaas heeft allerlei vormen, zoals
‘helemaal recht’ of ‘naar boven toe steeds breder’ of ‘onder smal, midden breed
en boven weer smal’, etc.
De onderzoeksplannen sluiten ook aan bij het Urban education project Interactieve
concept cartoons (samen met Patricia Kruit). Dit project beoogt kinderen
(bovenbouw, primair onderwijs) kritisch te laten denken over maatschappelijk
relevante onderwerpen (bijv. vaccinatie). In het tweede deel van dit project
gaan de leerlingen werken met eenvoudige oorzaak-gevolgdiagrammen. Bij
Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) (Graft & Kemmers 2007; Roth 2014)
is het belangrijk dat praktische vaardigheden (zgn. hands-on) gekoppeld worden
aan denkvaardigheden en conceptueel begrip van de inhoud (zgn. minds-on).
Van den Berg (2010; 2012) heeft dit passend ‘heen-en-weer denken’ genoemd.
Wij onderzoeken hoe interactieve diagrammen (c.q. kennisrepresentaties) daartoe
zinvol kunnen worden ingezet bij Wetenschap & Technologie (W&T) onderwijs
(Graft et al., 2014; Graft et al., 2016; Kruit, 2019).
Sociaal-constructivisme (Sectie 3.3) benadrukt het belang van leren als een
sociaal proces waarbij gezamenlijk kennis wordt geconstrueerd. Er is dan ook veel
onderzoek gedaan naar samenwerkend leren (Dillenbourg et al., 2009). Met name
het samen leren en daarbij gedeelde externe representaties gebruiken, is effectief
gebleken (Cox & Brna, 1995; Cox, 1999). Dit past goed bij ons uitgangspunt van
werken met interactieve kennisrepresentaties. In navolging van eerder werk (o.a.
Pijls, 2007; Or-Bach & Bredeweg, 2011; 2013b; Lim, 2017; Hoeven, 2018) beogen
we onderzoek naar samenwerkend leren te continueren.
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4.2

Leerlijn voor systeemdenken

Het lectoraat Didactiek van de Bètavakken wil bijdragen aan het versterken, en
waar nodig, innoveren van het bèta-onderwijs. Het aanleren van karakteristieke
denk- en werkwijzen van natuurwetenschappers, zoals werken met modellen en
systeemdenken, speelt hierbij een belangrijke rol (NRC, 2012; Ottevanger et al.,
2014).
Het lectoraat neemt zich voor om een leerlijn voor systeemdenken te ontwikkelen.
Daartoe wordt eerst een raamwerk opgezet. Het raamwerk zal handvatten en
initiële ontwerpeisen bevatten voor het ontwikkelen van taken die het leren van
systeemdenken bevorderen. Op basis van gesprekken met docenten, experts en
literatuur zal worden vastgesteld wat de leerdoelen zijn die de leerlingen aan het
einde van de leerlijn behaald moeten hebben. Vervolgens zal worden vastgesteld
welke vaardigheden m.b.t. systeemdenken achtereenvolgens behandeld moeten
worden. Hierbij is het belangrijk om aan te sluiten bij de cognitieve ontwikkeling
van de leerlingen, didactische aspecten en vakinhoudelijke thema’s die zich lenen
voor het ontwikkelen van systeemdenken. Het principe van constructive alignment
(Biggs, 1996), waarbij leerdoelen, leeractiviteiten en toetsing op elkaar worden
afgestemd, zal hierbij het uitgangspunt zijn. We verwachten dat conceptueel
modelleren een belangrijke plaats binnen deze leerlijn inneemt. Daarnaast kan de
focus zich niet beperken tot alleen de bètavakken. Het ligt voor de hand om ook
andere gebieden zoals aardrijkskunde en economie hierbij te betrekken.
Leerlingen vinden het lastig om vaardigheden m.b.t. systeemdenken toe te passen
in een andere situatie (zgn. transfer, Bossard et al., 2008). Zelfs transfer naar
gelijksoortige systemen (zgn. near transfer, Perkins & Salomon, 1992) wordt
als lastig ervaren (Gentner et al., 2003). Beperkingen t.a.v. het onvermogen tot
transfer maakt voorliggende uitdagingen mogelijk nog complexer. Immers, voor
het oplossen van vraagstukken rond duurzame ontwikkeling (UN, 2015), in het
bijzonder in de context van grootstedelijke vraagstukken zoals bij Amsterdam,
is interdisciplinair denken en transfer van vaardigheden m.b.t. systeemdenken
cruciaal. Bij eerder onderzoek lijkt conceptueel modelleren een positief effect
te hebben op transfer (Ouwehand-Huls, 2017). Kan transfer dan toch worden
geleerd? Hoe zit dat precies? Welke oplossing kan hiervoor worden geboden?
Bij de realisatie van de leerlijn voor systeemdenken is het waardevol om een
meetinstrument voor systeemdenken te ontwikkelen. Het instrument moet zich
richten op de mate waarin leerlingen hun vaardigheden m.b.t. systeemdenken
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ontwikkelen (uitgaande van de leerdoelen). Het meetinstrument zal worden
gecreëerd op basis van literatuur (bijv. Sweeney & Sterman, 2007; Assaraf &
Orion, 2010; Boersma et al., 2011; Osborne, 2013) en interviews met docenten
en experts, en is bij voorkeur domeinonafhankelijk. Dat laatstgenoemde is een
belangrijk streven. Hoewel een complex systeem uiteraard altijd een inhoudelijke
dimensie heeft, zullen de items zo worden geformuleerd dat ze met name
aanspraak doen op de vaardigheid in systeemdenken (Sweeney & Sterman, 2000;
Qudrat-Ullah, 2014).
Het onderzoek naar systeemdenken is een belangrijk onderdeel van het
eerdergenoemde SIA RAAK-PRO project Kritisch denken met interactieve
systeemdiagrammen (Sectie 4.1).

4.3

Learning Analytics

Op welke manier kan data over het leergedrag van leerlingen nuttig worden
ingezet om het onderwijs te verbeteren? Twee doelen liggen hierbij voor de
hand, enerzijds de docent ontlasten en anderzijds de leerling meer zelfstandig
laten werken. Dashboards waarmee docenten inzicht krijgen in het leergedrag
van leerlingen (anders dan cijfers voor toetsen) zijn in ontwikkeling. Denk aan
overzichten waaruit blijkt welke progressie leerlingen maken met hun taken, welke
(type) taken ze lastig vinden, etc. Hoe kan een docent met dergelijke middelen
effectief ondersteund worden? Welke informatie is werkelijk waardevol? Tijdens
het geven van lessen of tijdens de voorbereiding daarvan? De verwachting is dat
op dit gebied belangrijke innovaties mogelijk zijn (Holstein et al., 2018; Rienties
et al., 2018). Echter, er is nog veel onduidelijk. Onderzoek is nodig om te bepalen
wat precies de meerwaarde is en hoe die meerwaarde gerealiseerd kan worden.
Er ligt een vergelijkbare uitdaging als het gaat om het ondersteunen van leerlingen.
Welke informatie heeft een leerling nodig? Betreft dat vooral aspecten die te
maken hebben met motivatie of kan met data over leergedrag ook inhoudelijke
terugkoppeling worden gegeven? Vooralsnog lijkt het verbeteren van motivatie
het meest voor de hand te liggen. Er is onderzoek dat suggereert dat vergelijken
met ‘gelijken’ (die juist iets voorlopen) motiverend kan werken (zgn. social
comparison, bijv. Blanton et al., 1999; Huguet et al., 2001). Op vergelijkbare
wijze laat onderzoek naar gamiﬁcation zien dat instrumenten waarop leerlingen
vergeleken worden, zoals leaderboards, motiverend kunnen werken (bijv. Hamari
et al., 2014). Echter, de onderzoeksresultaten variëren en zijn zeker niet altijd
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eenduidig. Ook hier is meer onderzoek nodig naar wat effectief is, onder welke
omstandigheden, en de onderliggende verklaring. Het begrijpen, verwerken en
zinvol inzetten van data rond leergedrag is belangrijk en heeft in principe veel
potentie. Dit geldt zowel voor toepassing bij bètavakken als daarbuiten.
Onderzoek rond Learning Analytics vindt o.a. plaats in samenwerking met de
Universiteit van Amsterdam via het PhD project Metacognitive development in
early adulthood (samen met Damien Fleur & Wouter van den Bos). Dit project
onderzoekt hoe metacognitieve vaardigheden zich ontwikkelen en hoe zich dat
verhoudt tot fysieke veranderingen in de verschillende prefrontale cortexregio’s.
Het project Maakplaats 021 (samen met Tom van Eijck, Marco Kragten &
Monique Pijls) onderzoekt welke vaardigheden leerlingen verkrijgen tijdens het
uitvoeren van activiteiten in een maakplaats. Eén van de uitdagingen is om door
zelfrapportage van de leerlingen tijdens hun activiteiten inhoudelijk waardevolle
en betrouwbare data over het leerproces te verkrijgen. Het project StudyGotchi
(samen met Jan Hellings & Pieter Leek) doet onderzoek naar het vergroten
van motivatie bij studenten tijdens programmeeronderwijs. Op grond van
studiegedrag wordt een avatar aangestuurd die studenten individueel informeert
over hun studievoortgang. Het project onderzoekt welke vorm van terugkoppeling
de motivatie van studenten positief beïnvloedt. Het PhD project Development of
a four-component blended learning model (samen met Jimmy Frèrejean, Marco
Marcellis & Jeroen van Merriënboer) onderzoekt de balans tussen verschillende
interactievormen bij blended learning. Data wordt met name gebruikt om de
regulering van de interactie te onderbouwen en aan te sturen. Ten slotte wordt
onderzoek naar Learning Analytics verwacht in de context van het recent gestarte
project Smart Education.

42

BER T BREDEW EG

5

Tot slot

De digitale revolutie is nu ruim een halve eeuw onderweg met een behoorlijke
versnelling in de laatste decennia (Brynjolfsson & McAfee, 2014; Isaacson,
2014; Baricco, 2018; Keen, 2018). Er zijn intussen veel producten en diensten
beschikbaar dankzij de digitale technologie. Het moderne leven kan eigenlijk al
lang niet meer zonder computers.
In het voorgaande hebben we gekeken naar hoe computers kunnen worden
ingezet als medium voor het creëren van kennis. Niet als tekstverwerkers of als
veredelde rekenmachines, maar als slimme meedenkers in het creatieve proces van
kennisconstructie. Kennisrepresentaties geïntegreerd met interactieve graﬁsche
interfaces zoals diagrammen beloven een nieuw medium te worden voor leren
en instructie. Slimme algoritmen kunnen over de schouders van leerlingen
‘meekijken’, analyses maken en nuttige terugkoppeling geven en daarmee het
leerproces ondersteunen, zowel wat betreft inhoud als regulatie.
Realisatie van de hierboven geschetste visie vereist interdisciplinair onderzoek,
met name tussen softwareontwikkeling enerzijds en de inbedding van middelen
in de onderwijspraktijk anderzijds. Binnen het lectoraat Didactiek van de
Bètavakken is een sterke groep onderzoekers actief die heel goed in staat is om de
uitdagingen rond de inbedding in de onderwijspraktijk ter hand te nemen. Echter,
het technische onderzoek rond softwareontwikkeling zal vooralsnog eerder bij
externe partijen moeten worden belegd. Vruchtbare verbindingen realiseren met
dergelijke externe partijen is daarom belangrijk voor het lectoraat. Daarnaast
streven we er ook naar om binnen het lectoraat meer technische kennis op te
bouwen. Het inrichten van een onderzoeksruimte rond digitale middelen voor
het onderwijs zoals beoogt in de context van het recent gestarte project Smart
Education kan hieraan bijdragen.
De tot dusver beschreven aanpak richt zich vooral op systemen waarbij de notie
van proces als de aanjager van het systeemgedrag wordt gezien. Dat is een grote
groep van systemen en daarom waardevol. Echter, er zijn ook andere systemen
en andere soorten kennis waarover onderwezen wordt. De vraag is of er ook
kennisrepresentaties zijn die daarvoor zouden kunnen worden ingezet. Voor de
hand liggen allerlei vormen van classiﬁcatie- en soortenkennis, zoals taxonomieën
voor ﬂora en fauna. Er zijn binnen het veld van de Kunstmatige Intelligentie ook
raamwerken ontwikkeld voor redeneren over componentgeoriënteerde systemen,
zoals elektronische schakelingen en units in productieketens. En hoe zit het met
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scheikunde en de samenstelling, bouw en verandering van stoffen? Met andere
woorden, er zijn meerdere soorten systemen waarover onderwezen wordt en het
is interessant om op termijn het onderzoek te verbreden naar andere vormen van
kennisrepresentatie.
De toekomst laat zich moeilijk voorspellen, ook die van technologische ontwikkelingen en toepassingen. Weinigen konden in de jaren ’90 vermoeden waartoe
een handig zoekalgoritme zou leiden (Brin & Page, 1998). Jarenlang had onderzoek
naar mens-computer interactie als doel om de gebruikersinteractie zo goed mogelijk
af te stemmen op de kennis en de vaardigheden van de gebruiker. Ondertussen
wordt duidelijk dat dergelijke, in principe goed bedoelde optimalisaties, ook
ongewenste differentiatie tussen mensen versterkt (Denessen, 2017).
Als onderzoeker wil ik graag bijdragen aan een betere wereld door technologie
te ontwikkelen en in te zetten voor beter onderwijs. Echter, het is ook de keuze
en verantwoordelijkheid van onderwijsbestuurders, beleidmakers en politici om
ervoor te zorgen dat technologie daadwerkelijk goed wordt ingezet en kan
worden gebruikt. Vanuit het lectoraat, werken wij graag mee om gezamenlijk tot
doordachte en onderbouwde beslissingen te komen.
“We choose to …, not because they are easy, but because they are hard,
because that goal will serve to organize and measure the best of our energies
and skills, because that challenge is one that we are willing to accept, one we
are unwilling to postpone, ...”
John F. Kennedy (September 12, 1962)
Talk at Rice University, https://er.jsc.nasa.gov/seh/ricetalk.htm
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Leren is een actief proces waarin
kennis wordt geconstrueerd. Dit
proces is voor iedere leerling anders
en vraagt individuele ondersteuning.
Onderwijsmaterialen en werkvormen
zouden zich gedurende het leerproces
steeds moeten aanpassen aan
de speciﬁeke behoefte van elke
leerling. Ontwikkelingen in het veld
van de Kunstmatige Intelligentie &
Onderwijs zijn ondertussen zodanig
vergevorderd dat interactieve software
deze kennisconstructie van leerlingen
inderdaad individueel en adequaat kan
ondersteunen.
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