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Samenvatting 

 

Doel van deze studie was om de validiteit van de Inquiry Skills Test (IST) als meetinstrument voor 

onderzoeksvaardigheden te onderzoeken. Bij 35 studenten van de Universiteit Twente zijn de IST 

en de Dutch Science Motivation Questionnaire (DSMQ) afgenomen. Verder hebben de 

proefpersonen deelgenomen aan een onderzoekend leren taak (FILE), waarbij door middel van een 

hardopdenkprotocol hun onderzoeksvaardigheden zijn gemeten. De IST en DSMQ zijn beoordeeld 

op hun betrouwbaarheid. Correlatieanalyses zijn uitgevoerd over de variabelen van het 

hardopdenkprotocol en subschalen uit de IST, alsook over de testscores van de IST, DSMQ en 

FILE taak. Regressieanalyses zijn uitgevoerd met zowel de IST en DSMQ alsook alleen de IST 

als voorspeller op de prestaties van de proefpersonen op de FILE taak. 

 De IST had een hoge betrouwbaarheid. Verder had de IST significante voorspellende 

waarde voor de prestatie op een onderzoekend leren taak. Tussen de IST en de DSMQ werd een 

statistisch significant correlationeel verband gevonden. Verder werd bewijs gevonden voor de 

validiteit van de subschalen van de IST. Dit alles draagt bij aan een positieve beoordeling van de 

IST als valide meetinstrument voor het meten van onderzoeksvaardigheden. 
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Abstract 

 

Aim of this study was to research the validity of the Inquiry Skills Test (IST) as a test instrument 

for inquiry learning skills. The IST and Dutch Science Motivation Questionnaire (DSMQ) were 

given to a sample of 35 students of the University of Twente. The participants also completed an 

inquiry learning task (FILE), where their inquiry skills were measured by using a think out loud 

protocol. The IST and DSMQ were judged on their reliability. Correlation analyses were 

performed on the variables of the think out loud protocol and subscales of the IST, as well as on 

the test scores of the IST, DSMQ and FILE task. Regression analyses were performed using both 

the IST and DSMQ as well as just the IST as predictor(s) of the performance of test subjects on 

the FILE task. 

The IST was found to have a high reliability. Furthermore the IST was found to have 

significant predictive value regarding performance on a task requiring inquiry skills. A statistically 

significant correlation was found between the IST and the DSMQ. Furthermore evidence was 

found supporting the validity of the subscales of the IST. All of this adds up to a positive judgment 

of the IST as a valid test instrument with regards to measuring inquiry skills. 
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Inleiding 

Er heeft de afgelopen decennia een verschuiving plaatsgevonden van onderwijs gebaseerd op 

conventioneel leren door middel van expliciete instructie richting onderwijs waarin de focus ligt 

op zelfsturend onderzoekend leren (Bok, 2006; Hoogewijs, 2009). Kuhn (1990) signaleert een 

trend dat nieuwe curricula worden opgezet en bestaande curricula worden verbeterd om de 

ontwikkeling van denkvaardigheden te stimuleren. Met de oprichting van het Technasium in 2003 

komt onderzoekend leren in het middelbaar onderwijs in Nederland meer centraal te staan. 

Momenteel zijn er 83 technasia in Nederland en volgen ongeveer 16.000 leerlingen, vanaf klas 1 

tot en met het eindexamen, het vak Onderzoek & Ontwerpen (Technasium, 2014). 

De basis voor het concept van onderzoekend leren (inquiry learning) werd gelegd door 

Dewey (1938). Dit concept is gebaseerd op de veronderstelling dat personen pas kennis genereren 

wanneer ze zichzelf in een situatie brengen waarin ze deze kennis kunnen opdoen (Dewey, 1910). 

Dewey beschrijft dat dit proces uit vijf stappen bestaat. (1) Een gebeurtenis veroorzaakt een staat 

van interne verwarring bij de leerling. (2) Deze voelt zich gemotiveerd om het ontstane probleem 

op te lossen en plaatst dit, door aanspraak te maken op eerder opgedane kennis en zelf-

geselecteerde informatie, in een bepaalde context. Hierdoor wordt duidelijk wat er nodig is om het 

probleem op te lossen. (3) Gewapend met deze informatie is de leerling in staat om hypotheses 

over de mogelijke oplossingen van het probleem op te stellen. (4) Door vervolgens experimenten 

uit te voeren wordt data gevonden die deze hypotheses steunen of verwerpen. (5) Door middel van 

het succesvol trekken van conclusies over en interpreteren van de nieuw verkregen data wordt het 

probleem opgelost en wordt nieuwe kennis gegenereerd. 

Onderzoekend leren doet een beroep op de onderzoeksvaardigheden (inquiry skills) van 

een persoon (Chan, Burtis & Bereiter, 1997; Kuhn, Black, Keselman & Kaplan, 2000). Aan de 

hand van procesvaardigheden zoals beschreven door Okey, Wise & Burns (1982), De Jong & Van 

Joolingen (1998) en Bonnstetter (1998) kwam Horstink (2005) tot de conclusie dat de 

onderzoeksvaardigheden die het beste deze onderzoeksprocessen beschrijven de volgende vier 

stappen/vaardigheden zijn: (1) het definiëren van variabelen, (2) het opstellen van hypothesen, (3) 

het ontwerpen van experimenten en (4) het beoordelen van gegevens / het trekken van conclusies.  

Voor het aanleren van deze vaardigheden moeten speciale curricula worden opgezet die 

leerlingen helpen bij het reguleren van hun leerproces, het opdoen van nieuwe kennis en het up-

to-date houden van reeds aanwezige kennis (De Jong, 2006). Om de onderzoeksvaardigheden, en 
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daarmee ook de effectiviteit van deze curricula, meetbaar te maken ontwierp Horstink (2005) de 

Inquiry Skills Test (IST). 

 

De Inquiry Skills Test 

Voor het ontwerpen van de IST onderzocht Horstink (2005) zeven tests op het gebied van critical 

thinking en “science process skills.”  Op basis van de beschrijvingen van de testen en de door 

Horstink (2005) geraadpleegde literatuur zijn de testen beoordeeld op de volgende criteria: 

- De aansluiting op de vier gekozen inquiry skills (het definiëren van variabelen, het 

opstellen van hypothesen, het ontwerpen van experimenten en het beoordelen van 

gegevens/het trekken van conclusies); 

- De geschiktheid voor de doelgroep (Tweede Fase leerlingen, 12-18 jaar oud); 

- De meetpretentie (het niveau van inquiry learning vaststellen); 

- De afnametijd: men heeft voor toepassing binnen het onderwijs met name behoefte aan 

een test die binnen één lesuur af te nemen is; 

- De betrouwbaarheid (Cronbach’s α is minimaal .70) en validiteit (andere auteurs 

noemen het instrument valide). 

De zeven onderzochte tests zijn de Watson Glaser Kritisch Denken Test (WGKDT, van Zanten, 

Dekker & Berkhout, 1997), California Critical Thinking Dispositions Inventory (CCTDI,  Facione, 

Facione & Sanchez, 1994), California Critical Thinking Skills Test (CCTST, Facione, 1990, 

1992), Test of Enquiry Skills (TES, Fraser, 1979), The Integrated Process Skills Test II (TIPSII, 

Okey et al., 1982), Cornell Critical Thinking Tests (CCTT, Ennis, Millman & Tomko, 1985) en 

de Critical Reasoning Test (CRT, Smith & Whetton, 1992). 

Aan de hand van bovenstaande criteria heeft Horstink (2005) ervoor gekozen om de IST 

samen te stellen uit delen van de TIPS-II en de WGKDT.  De Test of Integrated Process Skills 

(Dillashaw & Okey, 1980) en Test of Integrated Process Skills II (Okey et al., 1982) meten 

redeneervaardigheden die bij onderzoek doen van belang zijn. De vijf subtests van de TIPS en 

TIPS-II meten het identificeren van variabelen, het operationeel definiëren, het opstellen van 

hypothesen, het interpreteren van data en grafieken en het ontwerpen van onderzoeken. Omdat de 

vaardigheid “het beoordelen van gegevens/het trekken van conclusies” in de TIPS-II vooral in de 

vorm van vragen over grafieken naar voren komt heeft Horstink (2005) besloten om verder te 

zoeken naar een beter passende oplossing. Deze werd gevonden in de Watson-Glaser Kritisch 
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Denken Test (WGKDT). De WGKDT is de Nederlandse vertaling van versie C van de Watson-

Glaser Critical Thinking Appraisal (WGCTA, Watson en Glaser, 1964). Deze test bestaat uit vijf 

onderdelen en meet inferentie/conclusie, assumptie, deductie, interpretatie en evaluatie van 

argumenten. Om het hiaat van het testen van de vaardigheid “het beoordelen van gegevens/het 

trekken van conclusies” te ondervangen zijn de onderdelen conclusie en interpretatie van de 

WGKDT opgenomen in de IST.  

Initieel onderzoek validiteit IST. Het eerste onderzoek naar validiteit van de IST is 

gedaan door middel van een onderzoek onder 25 4VWO leerlingen (Horstink, 2005). In dit 

onderzoek werden de IST, een cognitieve capaciteiten test (CCT) en een abstracte versie van de 

onderzoekend leren taak Flexible Inquiry Learning Environment (FILE, Hulshof, Wilhelm, 

Beishuizen & van Rijn, 2005) klassikaal afgenomen. Van deze onderzoekend leren taak is bekend 

dat deze een beroep doet op onderzoeksvaardigheden. De CCT bestaat uit vijf onderdelen: (1) 

Lineaire syllogismen, (2) Cijferreeksen, (3) Verborgen figuren, (4) Woordenschat en (5) Woord 

analogieën. Van deze onderdelen zijn empirisch vastgestelde verbanden met prestaties op 

onderzoekend leren taken bekend (Wilhelm, 2001).   

De gemiddelde leeftijd van de leerlingen was 16.16 jaar (SD =.47, range 15-17). Horstink 

vond een interne betrouwbaarheid van de IST als geheel van .69 (Cronbach’s alpha). Deze waarde 

van betrouwbaarheid komt zeer dicht bij de door Nunnally & Bernstein (1991) voorgestelde 

ondergrens van betrouwbaarheid voor een eerste opzet van een nieuwe test (α >.70). Verder is uit 

dit onderzoek gebleken dat de IST als geheel de score op de onderzoekend leren taak kon 

voorspellen (r = .62, p < .01) (criteriumvaliditeit). Het verband tussen  scores op de CCT en de 

onderzoekend  leren taak was beduidend minder (r = .50, p < .05). Het verband tussen de CCT en 

de IST was erg laag (r = .24) en bovendien niet statistisch significant. Hieruit kan geconcludeerd 

worden dat de IST en de CCT waarschijnlijk twee verschillende constructen meten 

(begripsvaliditeit). Na het uitvoeren van een meervoudige regressieanalyse vond Horstink (2005) 

dat de IST significant bijdroeg aan de voorspelling van de prestaties op de onderzoekend leren 

taak (β = .55, p < .01). Op subschaal niveau vond Horstink dat de subschalen lage of negatieve 

Cronbach’s alpha vertoonden, met uitzondering van de subschaal Variabelen identificeren (α = 

.75). Om deze reden is besloten geen verdere analyse uit te voeren op subschaalniveau en was de 

aanbeveling van Horstink om vervolgonderzoek met een grotere groep respondenten uit te voeren 

en de subschalen met extra items uit te breiden. 
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 Uitbreiding IST. In een vervolgstudie zijn extra items aan de IST toegevoegd en is de 

validiteit opnieuw onderzocht met dezelfde abstracte onderzoekend leren taak en de CCT (Streese, 

Edle von Ruedorffer, Kamps & Schmitt, 2007). Het aantal items per subschaal afkomstig uit de 

TIPS-II werd verhoogd. Dit onderzoek werd individueel afgenomen onder 30 eerstejaars studenten 

van de Faculteit Gedragswetenschappen aan de Universiteit Twente. Hieruit bleek dat de extra 

items de betrouwbaarheid van de IST op het niveau van de subschalen hebben verhoogd. Ook is 

de IST opnieuw een goede voorspeller gebleken voor de prestaties op de onderzoekend leren taak 

(r = .66, p < .01). Het verband van de CCT met zowel de onderzoekend leren taak alsook de IST 

was niet significant. 

 Verder validatieonderzoek. In onderzoek door Hensel, Kuipers & Laseur (2009) en 

Geerdink, Rijken & Venneman (2009) is de IST onderzocht op voorspellende waarde voor de 

prestaties op een domeinafhankelijke onderzoekend leren taak. De onderzoeken werden gehouden 

onder respectievelijk 11 en 21 studenten afkomstig van een universiteit en een hogeschool. In 

beide onderzoeken werd er gebruik gemaakt van een voorkennistoets, een concrete versie van de 

onderzoekend leren taak FILE, de CCT en de IST. Om bewijs te vinden voor validiteit op het 

niveau van de subschalen werd een hardop denken protocol afgenomen tijdens de FILE taak. Dit 

protocol is ontworpen om leergedrag in kaart te brengen dat kan wijzen op de inzet van 

onderzoeksvaardigheden. In het onderzoek van Hensel et al. (2009) is besloten geen verdere 

analyse uit te voeren op de verkregen resultaten. Bij Geerdink et al. (2009) werden de prestaties 

van negen proefpersonen op de vragen uit het protocol vervolgens vergeleken met de scores op de 

overeenkomstige subschalen van de IST. Uit deze onderzoeken kwam onvoldoende bewijs naar 

voren om aan te tonen dat de IST in zijn geheel gebruikt kan worden om de prestaties op een 

onderzoekend leren taak te voorspellen. Dit is tegenstrijdig met eerder onderzoek van Horstink 

(2005) en Streese et al. (2007). Mogelijke verklaringen hiervoor kunnen zijn het geringe aantal 

proefpersonen als ook het inzetten van de IST op een proefpersoonpopulatie waarvoor deze 

eigenlijk niet ontworpen is. Op het niveau van de individuele subschalen werd in het onderzoek 

van Geerdink et al. (2009) bewijs gevonden voor de validiteit van de subschaal die een beroep doet 

op het opstellen van hypothesen (zie Tabel 1 voor een compleet overzicht). 
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Tabel 1. 

Validatiestudies IST tot 2009 

Onderzoek N Testgroep 

(Niveau; 

gem. 

leeftijd) 

Betrouwbaarheid 

IST (Cronbach 

Alpha) 

Correlatie 

IST - 

FILE 

Correlatie 

CCT – 

IST 

Correlatie 

CCT - 

FILE 

IST 

voorspeller 

FILE 

Horstink 

(2005) 

25 4 VWO;  

16.16 jr. 

 

 

.69 r = .62, 

p < .01 

r = .24, 

p = .26 

r = .50, 

p < .05 

37.9% Var 

β = .55, 

p < .01 

Streese et 

al.  

(2007) 

30 Universiteit 

(Gamma); 

20.1 jr. 

 

.84 r = .66, 

p < .01 

r = .36, 

p = .06 

r = .35, 

p = .06 

43.9% Var 

β = .19, 

p < .01 

Hensel et 

al. 

(2009) 

11 Universiteit 

(Beta); 

Onbekend 

 

onbekend 

 

r = .24, 

p < .05 

r = .88, 

p < .01 

r = .34, 

p = .31 

13.1% Var 

β = -.28, 

p = .96 

Geerdink et 

al. 

(2009) 

 

21 HBO + 

Universiteit; 

22.2 jr. 

.83 

 

r = .51, 

p < .05 

r = .69, 

p < .01 

r = .41, 

p = .07 

niet 

significant, 

exacte data 

onbekend 

 

Inquiry Skills en Onderzoeksmotivatie. Facione (2000) stelt dat een instrument dat 

onderzoeksvaardigheden pretendeert te meten gerelateerd moet zijn aan een construct dat de 

houding tegenover onderzoek meet, zoals onderzoeksmotivatie. Onderzoeken door Zusho, Pintrich 

& Coppola (2003) en door Glynn & Koballa (2007) ondersteunen deze stelling. In het onderzoek 

van Zusho et al. (2003) werd een correlatie gevonden tussen prestaties op een scheikunde vak en 

de motivatie aspecten self-efficacy en task value. Dit toont aan dat motivatie een rol speelt in 

domeinafhankelijke wetenschappelijke projecten. Glynn & Koballa (2007) ontwikkelden de 

Science Motivation Questionnaire. Er werd bewijs gevonden dat wetenschappelijk succes en 

onderzoeksmotivatie correleren. Hoffmann (2012) concludeert hieruit dat ondersteunend bewijs 

voor de validiteit van de IST gevonden kan worden in een correlationeel verband tussen de IST en 

een instrument dat onderzoeksmotivatie meet. Vervolgens werd de validiteit van de IST 

onderzocht in verband met onderzoeksmotivatie en wetenschappelijk tekstbegrip. Om 

onderzoeksmotivatie te meten werd gebruik gemaakt van de Dutch Science Motivation 

Questionnaire (DSMQ, Stellmacher, 2010), welke gebaseerd is op de Science Motivation 

Questionnaire van Glynn & Koballa (2007). Het onderzoek werd gehouden onder 44 

proefpersonen in het middelbaar onderwijs. Van 34 proefpersonen bleef bruikbare data over. 

Hoffmann (2012) vond  een verband tussen de scores op de IST en de scores op de opdracht voor 
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wetenschappelijk tekstbegrip (r = .41, p < .05). Er was echter geen significant verband tussen de 

scores op de IST en de DSMQ (r = .22, p = .11). 

Huidig onderzoek. Voordat de IST daadwerkelijk ingezet kan worden dient deze nader op 

betrouwbaarheid en validiteit te worden onderzocht. Horstink (2005) gaf aan dat er behoefte is om 

de IST bij een grotere groep respondenten van verschillende leeftijden en op diverse scholen te 

valideren. Hier is in de verscheidene bovenstaande onderzoeken gepoogd gehoor aan te geven. In 

dit onderzoek wordt opnieuw gekeken naar de validiteit van de IST als meetinstrument voor 

onderzoeksvaardigheden.  

Onderzoeksvragen 

Na analyse van vorige validatiestudies van de IST (o.a. Geerdink et al., 2009) is gebleken dat er 

nog onvoldoende bewijs is voor validiteit van de IST op het niveau van de subschalen 

(procesniveau). Voornaamste reden was een te kleine steekproef, waardoor geen statistisch 

significante uitspraken gedaan konden worden over de resultaten van het onderzoek. In dit 

onderzoek wordt daarom nogmaals gekeken naar de validiteit van de IST op subschaalniveau. Dit 

leidt tot de hoofdvraag van het onderzoek: Meten de subschalen van de IST wat ze pretenderen te 

meten?  

Om de resultaten van dit onderzoek verder te kunnen relateren aan resultaten van de eerdere 

validatiestudies wordt ook gekeken of de IST in zijn geheel een goede voorspeller is voor de scores 

op de onderzoekend leren taak (productniveau). De onderzoeksvraag luidt: Is de score behaald op 

de IST een betrouwbare voorspeller voor de leerprestatie behaald bij het uitvoeren van een 

onderzoekend leren taak? Verwacht wordt dat de IST statistisch significante voorspellingen kan 

doen over de prestaties van een proefpersoon op deze taak.  

Gezien de theorie van Facione (2003) en vervolgonderzoek door Zusho et al. (2003) en 

Glynn & Koballa (2007) mag een positief verband worden verwacht tussen onderzoeksmotivatie 

en onderzoeksvaardigheden; wanneer de onderzoeksmotivatie hoog is zouden de prestaties op 

onderzoeksvaardigheden ook hoger moeten zijn. Hoffmann (2012) vond echter geen statistisch 

significant verband tussen de IST en de DSMQ. Het huidige onderzoek bekijkt deze relatie 

nogmaals.  De bijbehorende onderzoeksvraag is: Is er een verband tussen onderzoeksvaardigheden 

en onderzoeksmotivatie? Verwacht wordt dat er een positief correlationeel verband bestaat tussen 

onderzoeksvaardigheden en onderzoeksmotivatie.   
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Methode 

Proefpersonen 

Het onderzoek is uitgevoerd onder in totaal 35 studenten psychologie en onderwijskunde van de 

Universiteit Twente. Deze groep bestond uit 20 mannen en 15 vrouwen, met een gemiddelde 

leeftijd van 21.26 jaar (SD: 2.65, range 17 - 28). Van deze groep hadden 7 proefpersonen de Duitse 

en 28 de Nederlandse nationaliteit. Het aantal jaren onderwijs dat zij gevolgd hadden (inclusief 

middelbare school) was gemiddeld 9.37 (SD: 2.31, range 6 - 15). Het onderzoek was geen verplicht 

onderdeel van het curriculum. Bij deelname aan alle onderdelen van het onderzoek kregen de 

proefpersonen proefpersoon credits. 

 

Instrumenten 

Inquiry Skills Test. Er is in dit onderzoek gekozen voor de meest uitgebreide en recente 

variant van de IST, die uit het onderzoek van Streese et al. (2007). Deze versie scoort het hoogst 

op interne betrouwbaarheid en is sindsdien bij alle onderzoeken naar de validiteit van de IST 

gebruikt. De IST bestaat uit onderdelen van de WGKDT (van Zanten et al., 1997) en de TIPS II 

(Okey et al., 1982). 

In de onderdelen afkomstig uit de WGKDT worden casussen gegeven waarover de 

proefpersoon een oordeel moet geven. Bij onderdeel 1, “Conclusies”, worden 16 vragen verdeeld 

over 3 casussen voorgelegd waarop de proefpersoon een antwoord kan geven in de vorm van Waar 

(W), Waarschijnlijk Waar (WW), Onvoldoende Informatie (OI), Waarschijnlijk Onwaar (WO) of 

Onwaar (O) (zie Figuur 1). Bij onderdeel 2, “Interpretatie”, worden 16 vragen verdeeld over 6 

casussen voorgelegd waarop de proefpersoon een antwoord kan geven in de vorm van Juist of 

Onjuist (zie Figuur 2). 
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Figuur 1: Voorbeeldvraag van de WGCTA uit de sub-test Conclusie. Bron: Hensel et al. (2009) 

 
Figuur 2: Voorbeeldvraag van de WGCTA uit de sub-test Interpretatie. Bron: Hensel et al. (2009) 

  

Uiteenzetting: 

Een lerares Engels bekeek met de leerlingen uit één van haar klassen de film die gemaakt 

werd naar Charles Dickens‘ boek „Great Expectations“, terwijl de leerlingen uit al haar 

andere klassen alleen het boek bestudeerden, zonder de film te zien. Ze wilde weten of films 

effectief gebruikt konden worden in het literatuuronderwijs. Direct na iedere les werden aan 

deze twee groepen door middel van een toets de waardering (D: Bewertung) van en het 

inzicht (D: Erkenntnis) in het verhaal vastgesteld. Op beide toetsen scoorde de klas die de 

film had gezien hoger. Deze klas raakte zo geïnteresseerd in „Great Expectations“ dat de 

meeste leerlingen, geheel uit eigen beweging, er voor kozen het boek te lezen voordat het 

schooljaar verstreken was. De lerares vond dat haar experiment een succes was. 

 

Mogelijke conclusies: W WW OI WO O 

1. De toetsen die tijdens dit experiment werden afgenomen, waren 

bedoeld om meer dan alleen de feitenkennis (D: Faktenwissen) 

over het boek te beoordelen. 

     

2. De leerlingen die les kregen met behulp van de film, kregen d e 

opdracht aan het begin van het schooljaar het boek te lezen. 

     

 

Uiteenzetting: 

Een verkoper van Dermatrix Lotion verkondigde dat zijn product in een handomdraai 

spierpijn zou verlichten, door in de pijnlijke lichaamsdelen door te dringen. De verkoper 

bracht tien druppels lotion op een dik stuk schoenleer aan, dat de lotion al snel opnam. 

Mogelijke interpretaties Juist Onjuist 

1. De verkoper toonde de genezende werking van het product aan.   

2. Het was de bedoeling van de verkoper te suggereren dat als de lotion door 

een dik stuk schoenleer heen kon dringen, die ook door zou kunnen dringen in 

pijnlijke spieren. 

  

3. De demonstratie van de verkoper was een bewijs voor zijn bewering dat de 

lotion spierpijn kan verlichten. 
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Onderdeel 3, “Onderzoek doen”, bestaat uit 52 vragen overgenomen uit de TIPS II. Elke 

vraag bevat een stelling waarop geantwoord kan worden met A, B, C of D (zie Figuur 3). Van de 

52 vragen gaan 12 vragen over variabelen identificeren, 10 vragen over hypothesen opstellen, 10 

vragen over operationeel definiëren, 10 vragen over onderzoeken opzetten en 10 vragen over 

grafieken en data interpreteren. 

 

 

Figuur 3: Voorbeeldvraag van de TIPS-II. Bron: Hensel et al. (2009) 

 

De IST is enkelzijdig uitgeprint op 27 A4 blz. en als een papieren test afgenomen. De test 

werd gescoord aan de hand van een scoringsprotocol. 

Motivatie vragenlijst. De Dutch Science Motivation Questionnaire (DSMQ, Stellmacher, 

2010) meet onderzoek motivatie. De test bevat 30 stellingen waarop een proefpersoon kan 

reageren met helemaal mee oneens, merendeel mee oneens, merendeel mee eens of helemaal mee 

eens. De DSMQ is enkelzijdig uitgeprint en als een papieren test afgenomen.  

Onderzoekend leren taak. De onderzoekend leren taak die wordt gebruikt is de al eerder 

genoemde FILE taak (Hulshof et al., 2005). Er is specifiek gekozen voor een abstracte variant van 

deze taak (zie Figuur 4), omdat deze geen aanspraak maakt op domeinkennis. Hiermee is 

voorkennis niet van invloed op de prestaties van de proefpersonen. De FILE taak wordt uitgevoerd 

op de computer en is volledig bedienbaar met de muis. Proefpersonen krijgen vijf figuren in 

verscheidene kleuren te zien. Door het manipuleren van deze variabelen moet de invloed van elke 

1. Een voetbalcoach denkt dat zijn team verliest omdat zijn spelers onvoldoende kracht 

hebben. Hij besluit om de factoren die invloed hebben op de kracht te bestuderen. Welke 

van de volgende factoren zou de coach bestuderen om te bekijken of dat invloed heeft op 

de kracht van de spelers? 

A. De hoeveelheid vitamines die elke dag wordt ingenomen. 

B. De hoeveelheid krachtoefeningen die elke dag gedaan wordt. 

C. De hoeveelheid tijd die besteed wordt aan het doen van oefeningen. 

D. Alle bovenstaande variabelen. 
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individuele variabele op de algehele score worden onderzocht. Bij het invoeren van een serie van 

vijf figuren geeft de proefpersoon een verwachte waarde aan. De mogelijke uitkomsten zijn 2, 4, 

6, 8 of 10. Na uitvoeren van het experiment krijgt de proefpersoon de daadwerkelijke waarde van 

zijn serie te zien, naast de verwachte waarde die de proefpersoon heeft aangegeven. In deze variant 

van de FILE zat één te ontdekken interactie effect (de kleur van de cirkel bepaalde de invloed van 

de letter “L” op de eindscore). Verder had één variabele een hoofdeffect (het blauwe huisje had 

een negatieve invloed op de eindscore) en waren twee variabelen irrelevant voor de eindscore. 

Proefpersonen kregen aan het einde van de sessie een antwoordformulier (Bijlage I) waarop ze 

konden aangeven wat ze gevonden hadden. 

 

Figuur 4: Abstracte versie FILE. Bron: Horstink (2005) 

Assessment protocol. Om het onderzoeksproces van de proefpersonen te kunnen 

onderzoeken is, op basis van eerder onderzoek door Wilhelm (2001) en Geerdink et al. (2009), een 

hardopdenkprotocol opgesteld. Het doel van dit protocol is om de mentale stappen van 

proefpersonen expliciet te maken zodat deze beoordeeld kunnen worden. Dit wordt gedaan door 

het structureel stellen van vragen. Omdat in de gekozen onderzoekend leren taak de variabelen en 

operationalisatie reeds vast staan zijn hier geen vragen over opgenomen in het protocol. Voor 

aanvang van elk experiment welke binnen de FILE taak uitgevoerd werd werden de volgende 

vragen gesteld: “Wat wil je uitzoeken?” (Kwaliteit hypothesen), “Hoe ga je dit uitzoeken?” 

(Onderzoek opzetten) en “Wat verwacht je dat er uit komt?” (Kwaliteit hypothesen). Vervolgens 
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voerde de proefpersoon het experiment uit, waarna werd gevraagd: “Wat heb je uitgevonden?” 

(Conclusies trekken) en “Waar zie je dat aan?” (Conclusies trekken). Bij het volgende experiment 

werden bovenstaande vragen herhaald. De behaalde scores op dit onderdeel zijn vervolgens 

gerelateerd aan de scores op de overeenkomstige subschalen van de IST. Wanneer iemand 

bijvoorbeeld hoog scoort op hypothesen opstellen mag verwacht worden dat deze persoon vaardig 

is in het opstellen van hypothesen. 

De antwoorden op de vragen zijn opgenomen en later gescoord aan de hand van een 

scoringsprotocol (zie paragraaf Scoring).  

 

Procedure 

Het onderzoek was verdeeld in twee delen. Tijdens deel 1 werd tegelijkertijd bij meerdere 

proefpersonen de IST en de DSMQ afgenomen. In deel 2 gingen de proefpersonen afzonderlijk 

aan de slag met de FILE taak. De tijd tussen afname van deel 1 en deel 2 bedroeg minimaal twee 

weken, maximaal twee maanden. 

Bij het begin van deel 1 kregen de proefpersonen uitleg over het onderzoek en werd hen 

gevraagd een formulier “geïnformeerde toestemming” in te vullen. Bij vragen over het onderzoek 

was er gelegenheid om deze te stellen en deze werden door de testleider beantwoord. Daarna werd 

door de testleider een pakket uitgedeeld met daarin de IST en de DSMQ. De proefpersonen werd 

meegedeeld dat ze de tests achter elkaar mochten invullen. Na het compleet invullen van de tests 

moesten ze deze inleveren en mochten ze vertrekken. 

 Bij aanvang van deel 2 werd proefpersonen gevraagd om plaats te nemen achter de 

computer en hun mobiele telefoon uit te schakelen. Hen werd een formulier (Bijlage II) gegeven 

met uitleg van de werking van de computertaak, alsook met het doel van deze taak, waarna er 

gelegenheid was om hier vragen over te stellen. Vervolgens werd de bandopname gestart en gingen 

de proefpersonen met de taak aan de slag. Tijdens het uitvoeren van de FILE taak werden op in 

het protocol vastgelegde momenten vragen gesteld tot de proefpersoon aangaf klaar te zijn of 

wanneer 30 minuten verstreken waren. Gaf een proefpersoon aan klaar te zijn zonder minimaal 10 

voltooide experimenten dan werd verzocht om nog even door te gaan. Na afloop werd de 

bandopname gestopt en kregen de proefpersonen het antwoordformulier van de abstracte FILE 

taak. Na deze ingevuld te hebben werden de proefpersonen bedankt voor hun deelname en werden 

de proefpersoon credits verwerkt. 
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Scoring 

 De IST werd gescoord aan de hand van een scoringsprotocol behorende bij de gebruikte 

versie uit Streese et al. (2009). Voor elk juist antwoord werd een punt gegeven, voor elk onjuist 

antwoord werd geen punt gegeven. De resultaten werden per subschaal opgeteld. Verder werd ook 

de totaalscore van de IST per proefpersoon genoteerd. Het minimum aantal te behalen punten op 

de IST is 0, het maximum 84. Deze variabele geeft de prestatie van de proefpersonen weer op het 

gebied van inquiry learning en zal gebruikt worden om te onderzoeken of er een verband is tussen 

onderzoeksmotivatie en onderzoeksvaardigheden, alsook of het een goede voorspeller is voor de 

prestatie op de FILE taak.  

Bij de DSMQ werden per proefpersoon alle punten van de 4-punt Likert schalen, 

behorende bij de dertig vragen, bij elkaar opgeteld. Hier werd vervolgens een gemiddelde uit 

berekend. De mogelijke score op de DSMQ is minimaal 1 (alle antwoorden helemaal mee oneens) 

en maximaal 4 (alle antwoorden helemaal mee eens). Hoe hoger de score, hoe hoger een 

proefpersoon scoort op het construct onderzoeksmotivatie. Deze variabele zal gebruikt worden bij 

het bekijken van een mogelijk verband tussen onderzoeksmotivatie en onderzoeksvaardigheden.  

 Voor het scoren van de antwoordformulieren van de FILE taak is gebruik gemaakt van het 

scoringsprotocol van Wilhelm (2001). Wanneer de invloed van een variabele op de eindscore 

correct beschreven werd werden 2 punten toegekend. Werd de invloed incorrect beschreven dan 

werd geen punt toegekend. Bij de interacterende variabelen werd 1 punt toegekend wanneer de 

relatie werd genoemd zonder de bijbehorende restrictie (zie Tabel 2). De minimum score die 

behaald kon worden was 0, de maximum score 18. Deze variabele is een weergave van de 

prestaties van een proefpersoon op de FILE taak, een taak die aanspraak doet op 

onderzoeksvaardigheden, en zal gebruikt worden om te kijken of de IST daadwerkelijk de 

onderzoeksvaardigheden van een persoon kan meten. 
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Tabel 2 

Score Antwoordformulier FILE 

Relatie tussen de symbolen uit de 

FILE taak 

Punten 

bij correct 

Punten bij noemen 

relatie zonder restrictie 

Punten 

bij fout 

rode L = blauwe L (als cirkel = groen) 2 1 0 

rode L < blauwe L (als cirkel = grijs) 2 1 0 

groene cirkel > grijze cirkel (als L = rood) 2 1 0 

grijze cirkel > groene cirkel (als L = blauw)  2 1 0 

blauw huisje < groen huisje  2 - 0 

blauw huisje < bruin huisje  2 - 0 

groen huisje = bruin huisje  2 - 0 

paarse driehoek = gele driehoek  2 - 0 

oranje kruis = wit kruis 2 - 0 

Bron: Horstink (2005) 

  

Uit de automatisch gegenereerde log-bestanden werd vervolgens de Control-of-Variables 

Strategy (CVS; Chen & Klahr, 1999; Ross, 1988) score berekend. Per experiment werd bekeken 

hoeveel variabelen veranderd werden. Dit werd genoteerd en vervolgens opgeteld. De uitkomst 

werd gedeeld door het totaal aantal gedane experimenten. Het gemiddelde kon variëren tussen 1 

en 5. Hoe lager de score hoe minder een proefpersoon variabelen heeft gevarieerd per experiment. 

Dit is een indicatie van gestructureerd onderzoeken. De verkregen variabele geeft de mate aan 

waarin een proefpersoon scoort op de onderzoek vaardigheid “het ontwerpen van experimenten” 

en zal vergeleken worden met de subschaal “onderzoeken opzetten” van de IST om een uitspraak 

te kunnen doen over de validiteit daarvan. 

  

De bandopname werd afgeluisterd en aan de hand van het scoring protocol beoordeeld. 

Hieruit werden de volgende variabelen gehaald: 

 

Kwaliteit hypothesen: De kwaliteit van de hypotheses kan op drie niveaus gewaardeerd worden. 

Op het eerste niveau wordt een uitspraak gedaan dat een variabele wel of geen invloed heeft op de 

eindscore (voorbeeld: “Ik verwacht dat het huisje invloed heeft op de eindscore.”). Dit type 

hypothese werd beoordeeld met een 1. Op het tweede niveau wordt de hypothese uitgebreid met 

een richting (voorbeeld: “Ik verwacht dat het blauwe huisje negatieve invloed heeft op de 
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eindscore.”). Dit type hypothese werd beoordeeld met een 2. Op het derde niveau werd bovendien 

nog een exacte verwachte waarde van invloed van de variabele op de eindscore gegeven 

(voorbeeld: “Ik verwacht dat het blauwe huisje de score met twee zal verminderen.”). Dit type 

hypothese werd beoordeeld met een 3. De hypothese kan samengesteld zijn uit de antwoorden op 

twee vragen: “Wat wil je uitzoeken?” en “Wat verwacht je dat er uit komt?”. Het totale aantal 

punten werd gedeeld door het totaal aantal gedane experimenten om tot de variabele “kwaliteit 

hypothesen” te komen. De variabele “kwaliteit hypothesen” geeft een indicatie van hoe goed een 

proefpersoon scoort op de onderzoek vaardigheid het opstellen van hypothesen. Het verband van 

deze variabele met de variabele “hypothesen stellen” van de IST wordt onderzocht om een 

uitspraak te kunnen doen over de validiteit van de scores van de IST op dit onderdeel. 

 

Onderzoeken opzetten: Wanneer een hypothese uitgesproken was werd een experiment uitgevoerd. 

Uit het antwoord op de vraag “Hoe ga je dit uitzoeken?” en uit de gegenereerde log bestanden van 

de onderzoekend leren taak werd gecontroleerd of het experiment paste was bij de hypothese 

(voorbeeld opzetten onderzoek: “Ik doe dit door de kleur van het huisje te laten variëren terwijl 

ik de andere variabelen constant hou”). Bij het kiezen van de juiste variabelen om de hypothese 

te toetsen werd een score van 1 toegekend. Wanneer een proefpersoon aangaf geen exacte 

hypothese te onderzoeken, maar uit de log bestanden toch duidelijk bleek dat er een serie 

experimenten uitgevoerd is om de invloed van een variabele te onderzoeken werd ook een score 

van 1 gegeven. Anders werd een score van 0 toegewezen. Het totale aantal punten werd gedeeld 

door het totaal aantal gedane experimenten om tot de variabele “onderzoeken opzetten” te komen. 

De variabele “onderzoeken opzetten” van het protocol meet de onderzoek vaardigheid het 

ontwerpen van experimenten. Deze variabele wordt onderzocht op een mogelijk verband met de 

subschaal “onderzoeken opzetten” van de IST om een uitspraak te kunnen doen over de validiteit 

van de scores van de IST op dit onderdeel. 

 

Conclusies trekken: Wanneer de proefpersoon een correcte conclusie trekt uit een uitgevoerd 

experiment (onderzoek van de invloed van een variabele en/of interactie-effect) werd een score 

van 1 toegekend, anders werd een score van 0 toegekend. Een correcte conclusie is een conclusie 

die alleen kan volgen uit het uitgevoerde experiment (voorbeeld conclusie: “Ik zie dat het blauwe 

huisje de score met 2 verminderd, omdat de totaalscore met 2 omlaag gaat wanneer het blauwe 



 

19 

 

huisje geselecteerd is, in tegenstelling tot de andere kleuren”). De conclusie kan samengesteld 

zijn uit de antwoorden op twee vragen: “Wat heb je uitgevonden?” en “Waar zie je dat aan?”. 

Het totale aantal punten werd gedeeld door het totaal aantal uitgevoerde experimenten om tot de 

variabele “conclusies trekken” te komen. Deze variabele is een indicatie van de onderzoek 

vaardigheid het beoordelen van gegevens / het trekken van conclusies. Een verband tussen de 

variabele “conclusies trekken” van het protocol en de subschalen “Conclusies”, “Interpretatie” 

en “Grafieken en data interpreteren” van de IST draagt bij aan de validiteit van de scores van de 

IST op dit onderdeel. 

 

Data analyse 

Er is eerst gekeken naar uitschieters bij de scores op de IST, DSMQ en de FILE taak. 

Afwijkingen van meer dan twee standaard deviaties boven of onder het gemiddelde zijn niet 

meegenomen in de uiteindelijke analyses. Vervolgens werd gekeken of de verdeling van de 

steekproef standaardnormaal was. Uiteindelijk zijn de Cronbach’s alpha en de Guttman lambda 2 

berekend voor de IST en DSMQ, om de interne betrouwbaarheid te kunnen beoordelen. Dit maakt 

het mogelijk om de resultaten uit dit onderzoek te relateren aan eerder uitgevoerde validatie studies 

van de IST. 

De tweede stap was het uitvoeren van een Pearson correlatie analyse op de subschaal scores 

“Conclusies”, “Interpretatie”, “Hypothesen opstellen”, “Onderzoeken opzetten” en “Grafieken 

en data interpreteren” van de IST en de variabelen “Kwaliteit hypothesen”, “Onderzoeken 

opzetten”, “Conclusies trekken” van het hardopdenkprotocol en de variabele “CVS” behorende 

bij de FILE taak. Vervolgens werd deze Pearson correlatie analyse ook uitgevoerd op de 

totaalscores van de IST, DSMQ en FILE taak. Afsluitend is een regressieanalyse uitgevoerd om 

de voorspellende waarde van de IST (en DSMQ) op prestaties op de FILE taak te onderzoeken. 
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Resultaten 

Beschrijvende statistieken 

De scores van proefpersonen op de IST, DSMQ en FILE taak zijn gecontroleerd op uitschieters 

(zie Tabel 3). Na het bekijken van de resultaten van de proefpersonen op de IST is besloten om de 

resultaten van twee proefpersonen die meer dan twee standaarddeviaties onder het gemiddelde 

scoorden niet mee te nemen in verdere analyses. Er waren geen uitschieters van meer dan twee SD 

boven het gemiddelde. De resterende 33 proefpersonen hadden een gemiddelde score van 69.64 

bij een maximumscore van 84. De hoogst behaalde score was 80, de laagst behaalde score was 53. 

Bij de resultaten van de DSMQ is van één proefpersoon besloten het resultaat uit te sluiten. 

Dit resultaat lag meer dan twee SD onder het gemiddelde. De resterende 34 resultaten leidden tot 

een gemiddelde score van 2.88 bij een maximumscore van 4. De hoogst behaalde score was 3.6, 

de laagst behaalde score was 2.27. Hier geldt hoe hoger de score des te gemotiveerder een 

proefpersoon is op het gebied van onderzoek. 

Van de 35 proefpersonen die startten aan het onderzoek hebben er 29 ook meegedaan aan 

het tweede deel. Van twee van deze proefpersonen zijn de antwoorden op de FILE taak niet 

meegenomen omdat deze 0 punten bedroeg, wat ver onder twee SD van het gemiddelde ligt. De 

resterende 27 resultaten leidden tot een gemiddelde score van 11.63 bij een maximumscore van 

18. De hoogst behaalde score was 18, de laagst behaalde score was 2. 

Van 21 proefpersonen waren de datasets op algeheel testniveau als ook op subschaal niveau 

volledig aanwezig. 

Tabel 3.  

Beschrijvende Statistieken Hoofdtesten (na uitsluiten outliers) 

Test N Maximum 

score 

Gemiddelde 

score 

Standaard-

deviatie 

Laagste 

score 

Hoogste 

score 

IST 33 84 69.64 7.11 53 80 

DSMQ 34 4 2.88 .34 2.27 3.6 

FILE 27 18 11.63 4.49 2 18 

 

Vervolgens zijn de beschrijvende statistieken van de subschalen bekeken (zie Tabel 4). Omdat op 

hoofdtest niveau uitschieters buitengesloten zijn van verdere analyses is besloten om op subschaal 

niveau niet opnieuw uitschieters buiten te sluiten. 
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Tabel 4. 

Beschrijvende Statistieken Subschalen 

Test N Maximum 

Score 

Gemiddelde 

Score 

Standaard-

deviatie 

Laagste 

score 

Hoogste 

score 

IST       

-Conclusie 

 

33 16 9.61 2.33 5 14 

-Interpretatie 

 

33 16 13.45 1.79 9 16 

-Hypothesen 

opstellen 

33 10 8.70 1.38 5 10 

-Onderzoeken 

opzetten 

33 10 9.36 .96 6 10 

-Grafieken en 

Data interpreteren 

33 10 8.64 1.60 5 10 

Protocol       

-Kwaliteit 

hypothesen 

21 2 1.40 .36 .73 2 

-Onderzoeken 

opzetten 

21 1 .90 .13 .50 1 

-Conclusie 21 1 .80 .15 .53 1 

 

Interne betrouwbaarheid 

Zowel op het niveau van totale testscores als op subschaal niveau werden de Cronbach’s Alpha en 

Guttman’s Lambda2 berekend (zie Tabel 5). Vanwege gebrek aan variantie werden bij de volgende 

sub-schalen items buiten de analyse gelaten: Interpretatie (1 item), Variabelen identificeren (2 

items), Hypothesen opstellen (1 item), Onderzoeken opzetten (4 items) en Grafieken en data 

interpreteren (1 item). De IST heeft een hoge score op zowel de Cronbach’s Alpha (α = .82) als op 

Guttman’s Lambda2 (λ2 = .85). De subschalen van de IST hebben een veel lagere Cronbach’s 

Alpha en Guttman’s Lambda2 (variërend van respectievelijk .38 & .48 tot .65 & .71). Bij de 

DSMQ is ook een hoge score gevonden op zowel Cronbach’s Alpha (α = .87) als op Guttman’s 

Lambda2 (λ2 = .88). Een inter-beoordelaar betrouwbaarheidsanalyse is uitgevoerd over de scores 

van de FILE taak (Kappa = .72). In een vergelijkbaar hardopdenkprotocol uit het onderzoek van 

Wilhelm (2001) zijn inter-beoordelaar betrouwbaarheid scores gevonden van tenminste Kappa = 

.60.  
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Tabel 5. 

Overzicht Cronbach’s Alpha en Guttman Lambda2 van de IST, de IST sub-schalen en de DSMQ 

Test Cronbach’s Alpha Guttman 

Lambda2 

Origineel aantal 

items 

Aantal items 

voor berekening 

betrouwbaarheid 

IST .82 .85 84 75 

-Conclusie .38 .48 16 16 

-Interpretatie .45 .56 16 15 

-Variabelen 

identificeren 

.46 .54 12 10 

-Hypothesen stellen .55 .61 10 9 

-Operationeel 

definiëren 

.52 .60 10 10 

-Onderzoeken 

opzetten 

.46 .54 10 6 

-Grafieken en data 

interpreteren 

.65 .71 10 9 

DSMQ .87 .88 30 30 

 

 

Correlatieanalyse sub-schalen 

Bij het onderzoeken van de variabelen van de IST en het hardopdenkprotocol zijn statistisch 

significante correlationele verbanden (Tabel 6) gevonden tussen: “Kwaliteit hypothesen” 

(protocol) en “Onderzoeken opzetten” (IST) (r = .49, p < .05), “Kwaliteit hypothesen” (protocol) 

en “Conclusies” (IST) (r = .58, p < .01), “Kwaliteit hypothesen” (protocol) en “Grafieken en data 

interpreteren” (IST) (r = .51, p < .05), “Onderzoeken opzetten” (protocol) en “Grafieken en data 

interpreteren” (IST) (r = .66, p < .01) & “Conclusies trekken” (protocol) en “Conclusies” (IST) 

(r = .47, p < .05) Verder lagen enkele correlationele verbanden dicht tegen de gekozen grens van 

statistische significantie: “Conclusies trekken” (protocol) en “Hypothesen opstellen” (IST) (r = 

.42, p = .06) & “Onderzoeken opzetten” (protocol) en “Onderzoeken opzetten” (IST) (r = .43, p 

= .06). De variabele CVS had geen statistisch significant correlationeel verband met de overige 

variabelen. 



 

 

Tabel 6. 

Correlatie tabel voor sub-schalen IST en hardopdenkprotocol 

 

 

 

 

 

 

 

IST Protocol 

 

C
o

n
cl

u
si

es
 

In
te

rp
re

ta
ti

e 

H
y

p
o

th
es

en
 

o
p

st
el

le
n

 

O
n

d
er

zo
ek

en
 

o
p

ze
tt

en
 

G
ra

fi
ek

en
 e

n
 d

at
a 

in
te

rp
re

te
re

n
 

K
w

al
it

ei
t 

h
y

p
o

th
es

en
 

O
n

d
er

zo
ek

en
 

o
p

ze
tt

en
 

C
o

n
cl

u
si

es
 

tr
ek

k
en

 

C
V

S
 

 

 

 

 

IST 

(n = 33) 

Conclusies 

 

1         

Interpretatie 

 

.32 1        

Hypothesen opstellen 

 

.45** .46**  1       

Onderzoeken opzetten 

 

.33 .32 .42*  1      

Grafieken en data interpreteren 

 

.20 .27 .60**  .64**  1     

 

 

Protocol 

(n = 21) 

Kwaliteit hypothesen 

 

.58** .25 .36 .49* .51*  1    

Onderzoeken opzetten 

 

.06 .07 .27 .43 .66** .36  1   

Conclusies trekken 

 

.47* .06 .42 .13 .27 .31 .26 1  

CVS -.22 .16 .04 -.14 .09 -.28 -.27 -.37 1 

* p <.05; ** p <.01



 

 

Correlatieanalyse totaalscores 

 

Een correlatieanalyse is uitgevoerd op de totaalscores van de IST, DSMQ en FILE taak (Tabel 7). 

Een betrouwbaarheidsniveau van α < .05 werd gehanteerd en de analyse is eenzijdig getoetst 

vanwege de verwachting van een positieve correlatie tussen de tests. De IST correleerde significant 

met de DSMQ (r = .46, p < .01) en met de FILE taak (r = .40, p < .05). Er werd geen significante 

correlatie gevonden tussen de DSMQ en de FILE taak. 

Tabel 7. 

Correlatieanalyse voor IST, DSMQ & FILE 

 Test IST DSMQ 

Pearson Correlatie  

(1-tailed) 

DSMQ .46**  

FILE .40* .09 
* p <.05; ** p <.01 

 

Regressieanalyse 

Een regressieanalyse is uitgevoerd volgens de enter-methode om te kijken naar de voorspellende 

kracht van de IST op de prestaties van proefpersonen op de FILE taak. De door de IST verklaarde 

variantie bedraagt 39.5%. Deze uitslag is statistisch significant  (β = .25, p > .05). 

Vervolgens is een meervoudige regressieanalyse uitgevoerd volgens de enter-methode om te 

kijken naar de gecombineerde voorspellende kracht van de IST en DSMQ op de prestaties van 

proefpersonen op de FILE taak. De door de IST en DSMQ verklaarde variantie is 37,7% waarvan 

41% van de variantie verklaard wordt door de IST en -3,3% van de variantie verklaard wordt door 

de DSMQ. In dit geval zijn zowel de variantie verklaard door de IST als die verklaard door de 

DSMQ statistisch niet significant (IST: β = .26, p = .08; DSMQ: β = -.02, p = .88).  
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Conclusie en Discussie 

Het doel van dit onderzoek was om ondersteunend bewijs te vinden voor de validatie van de scores 

van de IST. Dit werd gepoogd door te onderzoeken of de subschalen van de IST wel meten wat ze 

behoren te meten, of de IST een voorspeller is voor prestaties op een leerprestatietaak (FILE) en 

of er een verband is tussen de IST en onderzoeksmotivatie (DSMQ). Een positief danwel 

bevestigend antwoord op deze vragen zou daar aan bij kunnen dragen. 

Meten de subschalen van de IST wat ze pretenderen te meten? 

De drie onderzoeksvaardigheden waarover een uitspraak gedaan kan worden aan de hand van het 

hardopdenkprotocol zijn het opstellen van hypothesen, het ontwerpen van experimenten en het 

beoordelen van gegevens / het trekken van conclusies. Het definiëren van variabelen kon niet 

onderzocht worden omdat alle variabelen van de FILE taak reeds van tevoren vastgesteld waren. 

Wanneer de onderzochte subschalen per vaardigheid bekeken worden dan valt op dat alleen 

de subschalen “Conclusies” en “Grafieken en data interpreteren” van de IST significant 

correleren met de overeenkomende variabele “Conclusies trekken” van het hardopdenkprotocol. 

Deze variabelen zeggen allen iets over de vaardigheid van het beoordelen van gegevens / het 

trekken van conclusies. Het gevonden verband draagt bij aan een positieve procesvaliditeit van de 

score van de IST met betrekking tot de subschalen “Conclusies” en “Grafieken en data 

interpreteren”. De onderzoek vaardigheid het beoordelen van gegevens / het trekken van 

conclusies behelst normaliter echter ook de subschaal “Interpretatie” van de IST. Voor deze 

subschaal werd geen statistisch significant verband gevonden. 

De vaardigheid ontwerpen van experimenten vinden we binnen de IST en het protocol terug 

in de variabele “Onderzoeken opzetten”, waarvan het correlationele verband zeer dicht tegen de 

gekozen ondergrens van statistische significantie aan zit. Wellicht had een grotere 

steekproefgrootte hier uitkomst geboden. Een andere verklaring kan gevonden worden in het feit 

dat van de variabele “Onderzoeken opzetten” bij de IST vier items niet meegenomen zijn in de 

analyse wegens gebrek aan variantie, waardoor de resterende zes items wellicht niet voldoende 

waren om tot een significante uitkomst te komen. Vervolgonderzoek moet aantonen of dit gebrek 

aan variantie ook bij de voorgenomen doelgroep van de IST optreedt. 

Het opstellen van hypothesen vinden we binnen de IST terug in de variabele “Hypothesen 

opstellen”. Deze variabele heeft geen significant correlationeel verband met de variabele 

“Kwaliteit hypothesen” uit het protocol. Laatstgenoemde heeft echter wel significante 
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correlationele verbanden met de variabelen “Conclusies”, “Interpretatie”, “Onderzoeken 

opzetten” en “Grafieken en data interpreteren” van de IST. Dit zou betekenen dat iemand die 

kwalitatief goede hypothesen opstelt goed is in het opzetten van onderzoeken en het beoordelen 

van gegevens / trekken van conclusies. Het lijkt aannemelijk dat iemand die kwalitatief goede 

hypothesen stelt een grotere kans heeft om de bijbehorende correcte onderzoeken op te zetten. 

Verder lijkt het even aannemelijk dat deze hypothesen en onderzoeken leiden tot een resultaat wat 

beter beoordeeld kan worden en/of waar eenvoudiger de juiste conclusies over getrokken kunnen 

worden. Het opstellen van correcte hypothesen lijkt aan de basis te staan van een succesvol 

onderzoekend leren proces. De overige vaardigheden zijn hier wellicht op gestoeld. Echter levert 

dit geen direct bewijs voor procesvaliditeit van de score van de IST met betrekking tot de subschaal 

“Hypothesen opstellen”. 

Er is geen correlationeel verband gevonden tussen de Control-of-Variables Strategy 

variabele en de scores op de subschalen van de IST, waar deze op basis van de theorie wel werd 

verwacht. Een mogelijke reden hiervoor is de gebruikersinterface van de gebruikte versie van de 

FILE taak. Enkele proefpersonen herhaalden experimenten die ze eerder uitgevoerd hadden, in 

plaats van dat ze het vergrootglas gebruikten om die experimenten en hun resultaten te kunnen 

vergelijken met huidige en nieuw uit te voeren experimenten.  

 

Zijn scores behaald op de IST betrouwbare voorspellers voor resultaten behaald bij het uitvoeren 

van de FILE taak? 

Net als in voorgaand onderzoek scoort de IST in zijn geheel goed met betrekking tot de interne 

betrouwbaarheid. Verder toont de regressieanalyse aan dat de IST een voorspeller is voor een 

relatief groot deel van de variantie in scores op de FILE taak. Van deze taak is bekend dat 

aanspraak wordt gemaakt op onderzoekvaardigheden van een proefpersoon. Het is dus 

aannemelijk dat de IST minstens deels deze onderzoekvaardigheden meet. Hiermee is extra 

ondersteunend bewijs gevonden voor de productvaliditeit van de scores van de IST als 

meetinstrument voor onderzoeksvaardigheden. Een kanttekening die daarbij wel geplaatst dient te 

worden is dat bij deze testpopulatie ruim 10% van de vragen van de IST buiten beschouwing zijn 

gelaten omdat deze onvoldoende onderscheidend vermogen bleken te hebben. Dit zorgt tegelijk 

ook voor een ongelijke representatie van de subschalen (en daarmee de onderzoeksvaardigheden 

die ze vertegenwoordigen) binnen de totaalscore van de IST. Vervolgonderzoek zou zich daarom 
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kunnen richten op het onderzoeken en waar nodig verhogen van het onderscheidend vermogen van 

de verschillende subschalen. Verder is het raadzaam om te kijken naar de over- en 

ondervertegenwoordiging van de verschillende onderzoeksvaardigheden in de test. De Commissie 

Testaangelegenheden Nederland (COTAN) stelt dat de interne betrouwbaarheid en de validatie 

van de subschalen van een test van ondergeschikt belang zijn aan die van de test in zijn geheel, 

wanneer deze een overkoepelend construct pretendeert te meten (Evers, Lucassen, Meijer & 

Sijtsma, 2010). De lage interne betrouwbaarheidsscores van de subschalen van de IST doen 

daarom geen afbreuk aan de kwaliteit van de IST als meetinstrument voor 

onderzoeksvaardigheden. 

 

Is er een verband tussen onderzoeksvaardigheden en onderzoeksmotivatie? 

Er is een statistisch significant correlationeel verband gevonden tussen de IST enerzijds en de 

DSMQ anderzijds. Het is aannemelijk dat iemand die gemotiveerd is om zijn best te doen op een 

bepaald gebied, in dit geval onderzoek, ook betere vaardigheden op dat gebied zal hebben 

ontwikkeld. Het gevonden verband kan dan ook geïnterpreteerd worden als ondersteunend bewijs 

voor de begripsvaliditeit van de scores van de IST. Een dergelijk verband werd in voorgaand 

onderzoek (Hoffmann, 2012) ook verwacht, echter niet gevonden. Vervolgonderzoek is nodig om 

uitsluitsel te kunnen geven over het wel of niet bestaan van een verband tussen deze twee 

constructen. 

De DSMQ heeft negatieve invloed binnen een model met de IST en DSMQ als voorspellers 

van prestaties op de onderzoekend leren taak. Wanneer de DSMQ in de analyse meegenomen 

wordt blijkt de IST geen significante voorspeller te zijn. Dit kan er op duiden dat het uitvoeren van 

de onderzoekend leren taak, tegen de verwachting in, geen aanspraak maakt op de 

onderzoeksmotivatie van een proefpersoon. 

 

Concluderend kan gesteld worden dat er in dit onderzoek ondersteunend bewijs is 

gevonden voor de proces-, product- en begripsvaliditeit van de scores van de IST als 

meetinstrument voor onderzoeksvaardigheden. Er is ondersteunend bewijs gevonden voor de 

validiteit van de subschalen “Conclusies” en “Grafieken en data interpreteren” van de IST. 

Verder is er ook bewijs gevonden dat scores op de subschaal “Hypothesen opstellen” van de IST 

correleren met de andere subschalen van de IST. Er is een correlationeel verband gevonden tussen 
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de subschaal “Onderzoeken opzetten” van de IST en de variabele “Onderzoeken opzetten” van het 

protocol welke dicht bij de grens van statistische significantie ligt. De IST is een betrouwbaar 

voorspeller gebleken voor prestaties op de onderzoekend leren taak en er is een positief verband 

gevonden tussen onderzoekend leren en onderzoeksmotivatie. 

Een onverwachte uitkomst van de correlatieanalyse is het feit dat de subschalen van de IST 

onderling veel relatief sterke correlationele verbanden laten zien. Enerzijds laat zich dit natuurlijk 

verklaren door het feit dat ze allemaal een onderdeel meten van het grotere construct onderzoeks- 

vaardigheid, anderzijds roept het ook vragen op in hoeverre deze onderzoeksvaardigheden 

overlappen en/of elkaar beïnvloeden. Verder onderzoek naar dit onderwerp zou hierover uitsluitsel 

moeten geven.  
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Bijlage I. Antwoordformulier FILE taak 

 

Proefpersoonnummer: 

De volgende vragen gaan over je bevindingen in de leertaak. 

1. Welke invloed heeft de kleur van de cirkel op de eindscore? 

 
 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. Welke invloed heeft de kleur van de letter L op de eindscore? 

 
 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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3. Welke invloed heeft de kleur van het huisje op de eindscore? 

 
 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4. Welke invloed heeft de kleur van het kruisje op de eindscore? 

 
 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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5. Welke invloed heeft de kleur van de driehoek op de eindscore? 

 
 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

6. Als je nog meer hebt ontdekt in de leertaak schrijf je dat hieronder op. 

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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Bijlage II. Handleiding Computertaak 

Handleiding voor Computertaak

 
Je ziet hierboven een screenshot van de computertaak waar je zo mee gaat werken. 

Hieronder zal beschreven worden hoe de computertaak werkt. 

 

 In de taak waar je zo mee aan de slag gaat moet je de door het uitvoeren van 

experimenten er achter zien te komen wat de invloed is van vijf factoren op de score. 

Deze factoren zijn: 

 De kleur van de cirkel (grijs of lichtgroen)  

 De kleur van de letter L (turqouise of rood) 

 De kleur van het huisje (blauw of groen of bruin) 

 De kleur van het driehoekje (geel of roze) 

 De kleur van het kruisje (oranje of wit) 

 Door met de muis op een plaatje te klikken verschijnt één van de mogelijkheden per 

factor (bijv. grijs of lichtgroen bij factor “Kleur cirkel”) rechts in het experimentvak. Als 

je dat voor alle factoren hebt gedaan heb je een experiment ingericht. In experiment 1 van 

het screenshot gaat het om een grijze cirkel, een blauw huisje, een gele driehoek, een 

oranje kruis en een rode letter L. Mocht je je keuze nog willen wijzigen, kan dat met 

“Terugnemen”. 
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Als je je keuze gemaakt hebt kan je bij “Verwachte uitkomst” een getal invullen. Dat 

getal staat voor de score die jij denkt dat uit het experiment komt gegeven de 

mogelijkheden die je hebt aangeklikt. 

 Als je nu op “Resultaat” klikt verschijnen de werkelijke score (groen omringd) en je 

verwachte score (rood omringd) in het vakje rechts van het experiment. 

 
 Je hebt nu een experiment uitgevoerd! 

Als je meer dan vier experimenten hebt gedaan, dan verdwijnen er experimenten van het 

scherm. Met de scrollbar aan de rechterkant kun je deze experimenten weer op het 

scherm krijgen.  

Om experimenten met elkaar te kunnen vergelijken is het handig ze onder elkaar te 

kunnen zetten in een volgorde die je zelf kiest in plaats van heen en weer te scrollen. Dat 

kan door experimenten aan te klikken (ze kleuren dan oranje) en vervolgens op het 

“loepje” te klikken. De door jouw geselecteerde experimenten verschijnen dan onder 

elkaar in een nieuw window. 

 De “finish-vlag” is om de taak af te sluiten. DRUK DEZE NIET ZELF IN! Maar meld 

het de proefleider als je klaar bent. 

 Als je de introductie-tekst nogmaals wilt lezen druk je op het “boekje”. 

 

De opdracht is dus om door het uitvoeren van experimenten er achter zien te komen wat 

de invloed is van de vijf factoren op de totale score.  

 


