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Samenvatting 

In dit rapport wordt een toepassingsvorm beschreven van een observatie

techniek, het in tera};:tie-analysesysteem ontwikkeld door N. Flanders, in 

een kursus aan de Techn. Hogeschool Eindhoven. Deze kursus is onderdee1 

van de opleiding voor het behalen van de pedagogisch-didaktische aante

kening ten behoeve van de lesbevoegdheid. 

In hoofdstuk I wordt een beschouwing gewijd aan de plaats en funktie 

van didaktische training in de leraren-opleiding. Er wordt een histo

risch overzicht gegeven van de ontwikkeling van de door Flanders e.a. 

ontwik.kelde methoden, die betrekking hebben op de koppeling van theo

retische inzichten betreffehde het onderwijzen en de onderwijspraktijk. 

Ook worden recente toepassingsvormen en onderzoekingen naar het effekt 

van deze benadering genoemd. 

In hoofdstuk II wordt een toepassingsvorm besproken zoals deze gerea

liseerd is in de genoemde werkgroepen-kursus, voorjaar 1 72. Het doe1 

waarvoor interaktie-analyse gebruikt werd was het leren hanteren van 

een zelfevaluatie-instrument waarmee de studenten hun eigen gedrag in 

een eventuele schoolklas-setting zouden kunnen beschrijven. 

Hoofdstuk III geeft enige resultaten van onderzoekingen die gedaan 

zijn om het effekt van het onderdeel interaktie-analyse in de kursus 

te bepalen. Allereerst is er een onderzoek gedaan om de eventuele toe

nar.ie in de vaardigheid van het identificeren van les-situaties naar de 

kategorien van het Flanders-systeem te meten. Het blijkt dat er inder

daad van enige, weliswaar niet significante, toename sprake is. 

Vervolgens is m.b.v. een attitudetest getracht eventuele veranderingen 

in houding te meten bij de deelnemende studenten. Voor en na de kursus 

werd er een vragenlijst afgenomen en onderzocht werd op welke punten er 

sie;nificante verschuivingen opgetreden waren. Het bleek dat vooral in 

het gedeelte 'omgang met kinderen' enkele grote verschuivingen opgetre

den waren. In hoeverre dit ook een werkelijke gedragsverandering impli

ceert blijft voorlopig nog een hypothese die nader onderzocht k.an worden • 

.L:;r werd tevens een evaluatie-lijst afgenomen die betrekking had op de zo

juist doorlopen kursus. Resultaten hiervan kunnen aanknopingspunten bie

den voor vervolg-kursussen. 



-5-

HOOFDSTUK I 

~1 Inleiding 

In de laatste jaren heeft een in vercelijking met de voorgaande 

decennia stormachtige ontwikkeling plaatsgevonden in wat we de onder

wijssektor kunnen noemen. Theorievorming op allerlei gebieden van het 

didaktisch handelen, diskussie over doelstellingen van verschillende 

onderwijssoorten, de merites van diverse werkvornen, nieuwe audio

visuele hulpmiddele~ etc. Van deze storm is in de konkrete onderwijs

situatie; de scholen, vaak. slechts een licht briesje voelbaar. De enkele 

experimenteerscholen en individuele docenten die doelgericht trachten 

vernieuwingen in praktijk te brengen daargelaten,wordt er vaak. nog uit

sluitend volgens ~~n beproefde methode gewerkt. lliervoor zijn wel redenen 

aan te wijzen, b.v. gebrek aan financi"EHe mogelijkheden, innovatie

problemen, begrijpelijke onzekerheden en weerstanden bij docenten t.a.v. 

voor hen nieuwe methoden daar deze vaak een antler gedrag impliceren dan 

het vertrouwde. 

De hier besproken analysetechniek, het interak.tie-analysesysteem ontwik~ 

keld door N. Flanders, kan een bijdrage leveren tot een bewuster en 

flexibel leren hanteren van het eigen docentengedrag, ten bate van het 

bevorderen van de diverse leerprocessen van de leerlingen. 

§2 Een didaktisch model 

In 11et algemeen kan gesteld worden dat onderwijs gericht is op een ver

andcring van gedrag bij degenen die ervan genieten (v.Parreren 1970). 

De tacill: van de docent is de onderwijs-leersituatie zodanig in te richten 

dat het leerproces van de leerlingen zo optimaal mogelijk verloopt. 

Getracht wordt dit komplexe geheel van variabelen zodanig te beschrijven 

dat er een rationele keuze mogelijk is voor de verschillende aktiviteiten 

van de onderwijsgever. 

Zo gaat van Gelder uit van de volgende vragen t.a.v. het onderwijs. 

-wat wil ik met mijn onderwijs bereiken, en waar zijn de leerlin -

Ben nu. 

-hoe dien ik de leerstof te kiezen en te ordenen. 

-welke leerprocessen zijn in het geding. 

-welke didaktische werkvormen zijn daarbij dienstig. 

-hoe bepaal ik de resultaten van het leerproces,.in hoeverre zijn 

de ~ust~ld0 doelen bereikt. 
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Het schema dat van Gelder ontwikkelt ( L.v.Gelder, 1970) voor de analyse 

van het didaktisch proces valt uiteen in twee fasen • 

.::::en voorbereidingsfase, waarin een didaktisch ontwerp gemaakt wordt, met 

doelstellingsanalyse, keuze van inhouden en de toe te passen werkvormen. 

Daarna volgt de uitvoeringsfase, waa:.:»in het ontwerp uitgevoerd .. u.ccit en 

de (evt. tussen-)resultaten geevalueerd. Globaal vallen de aktiviteiten 

van de onderwijs1;ever dus uiteen in twee categorien: Een taak buiten de 

onmiddelltjke onderwijs-leersi tuatie, waarvan een groat de el specialisten-. 

arbeid is (L.v. leerplanontwikkeling). En een gedeelte binnen de klasse

situatie, het aanbieden van de leerstof, het scheppen van een klimaat 

dat bevordelijk voor het leren is, het begeleiden van de verwerking van 

de stof door de lec.:rlingen, het inspelen op motivationele faktorer- etc. 

De eerstgenoemde taak blijft hier buiten beschouwing. Evenmin wordt het 

to en emend gebruik van didaktische hulpmiddelen, iLeermachines, A. V. ·-media, 

onder de loep 0enomen. Onze aandacht gaat hier uit naar het leraarsgedrag 

in encere zin, in de schoolklas. Zijn bezigheden en funktioneren in deze 

situatie als tussenmenselijke a~ngelegenheid. 

§3 Analyse van docentengedrag 

In het onderzoek van de laatste decennia naar docentengedrag warden een 

aantal relatief onafhankelijke deelkomponenten onderscheiden die in ver

schillende kombinaties in het geeffektueerde gedrag tot uitdrukking kun~ 

nen komen. Van :0ergeyk onderscheidt de volgende faktoren (gezien vcmui t 

hot ;ernpektief van de docent) als essentieel in de klassesituatie: 

-didaktisch doelbesef. Zander deze gerichtheid draagt het kie

zen van werkvormen en beinvloedingspatror.en onderwijskundig een 

'trial and error'-karakter. 

- 'n flexibele han tering van verschillende didaktische strategie_e n 

en werkvormen. 

-het leiderschap van de docent kan warden gekenmerkt door verschil

lende beinvloedingspatronen. ~en wendbaar hanteren hiervan is 

gewenst. 

-gevoeligheid van de docent voor de zich van moment tot moment 

voordoende groepsversch~jnselen. 

De eerste twee vaardigheden zouden beschreven kunnen warden als gericht op 

c tR,.k, ~,et leE:rproces. De laatste twee liggen meer op het affektieve 
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vlalr., de ma..nier waarop de docent de sociaal-emotionele 'sfeer' in de 

klas weet te hanteren. 

Nu wordt er op ;;rote schaal, vooral in Amerika, systematisch onderzoek 

verricht naar het docentengedrag. Niet op basis van een konseptie, een 

kri terium waaraan i!:. effektieve lera:1r te herkennen."i.s bijvoorbeeld, 

maar naar verschillende deelvanrdisheden, Q.i.e .::tfzonderlijk bestudeerd, 

cemeten en geevalueerd kunnen warden. Dit heeft vooral voor de opleiding 

Yd~ ]_crc.re1. i.;rote t;evolgen. Doer het opdelen van de komplexe lerarentaak 

in o.fzonci.e1~lijke 1-,est:::,wlcielen ontstaat de mogelij1meid deze specifieke 

" V2.(U'.'1igheden afzcfcierlijk te oefenen. Deze trainingsmethode staa"c bekend 

onder de naam microteaching. In een vereenvoudigde lessituatie (kleine 

groep, beperkte taak, korte tijd) oefent de aspirant-docent de betreffend~ 

vaardigheid. Na afloop wordt de uitvoering geevalueerd, hij (of zij) krijgt 

feedback over ~let optreden, en overweegt mogelijkheden ter verbetering. 

Jaarna wordt in een nieuwe situatie het nogmaals geprobeerd. 

Sen leerproccs door ervaring, niet van het trial and error type, meer een 

J~ritische bezinning op eventuele diskrepanties tussen de vooraf bepaalde 

bedoelinc en wat er in werkelijkheid van terecht gekomen is. 

On nu te bepalen wat er in werkelij.kheid c;ebeurd is in de oefennituatie, 

om cerichtc feedback te kunnen krijgen waar suggesties voot verbetering 

uit afleidbaar zijn is een observatietechniek nodig • 

.i.~osenshine (Evaluation o~ instruction, 1970) deelt de c;angbare instrumen

ten voor schooDr.la.s-observatie in naar lo\: inference - high inference • 

. ~et ver.schil ligt in de LlQ,te vari invloed van de subj ektieve beoordeling 

van de waarnerner. Een voorbeeld v~m llit,h inference observatie is een aan

tal c;cc;evens in de tra11.t v~".n 'Cuidelijkheid', 'enthousiasme' etc. 

Je \!8.c,r•.•e?'ler basecrt deze oordclen 01j enkele fragmenten Villl de sebeurte-

;1issen v::n de les, .seJ_e~;:teert so1;1s vrij ee11zijdig ~epaalde topics die 

hell opcevallen zijn. 

~Iicr tecenover stao.n observatiemethoden waarbij de c;edragingen van de 

uncc:r.t in ver::~chillende, naun omschreven kategorie'.envallen. Hier zijn 

twee fundarr!en tele t e'lo.deringen ~occlijk. Ober c. s. SJ.)reken van 'sign' -

oystcmG en 'category'-systems. Bij de eerste hceft de waarne~er een lijst 

van 1'10.cclijke gedragingen, strategie'e., en streept u.an als de doacent een 

lJej_;;·n.lcl .soort c;edrae; hantcert. Ongeacht de duur wordt : et gedrng slechts 

~e~oteerd ccdurende de observatieperiode. Deze systemen zijn ge

.,.. ,-,''.'cerv.·::. tir· Ya'1 ceheel verschi1lende aspekten van gedrag, die 

._~: r; 1~"'Btadeertt w"rden. Bijvoorbeeld cogni tief en verbaal en struk-

.. ""i') .... t_. ;..·e.J t .. 
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Het merendeel der observatie-instrumenten die ontwik.keld zijn zijn 

'category'-systems. Hierbij wordt een aspekt van het docentengedrag 

centraal gesteld, en er worden verschillende kategorieenopgesteld voor 

de mogelijke soorten gedrag met betrek.king tot dit aspekt. Er zijn 

observatie-systemen ontwik.keld voor klassevariabelen ale verbale interak

tie, nonverbaal gedrag, denken in termen van inhoud van de stof, vraag

strategieen etc. Welk systeem gekozen wordt hangt af van het doel waarvoor 

analyse gebruikt wordt, welk aspekt van het klasgebeuren b.v. geoefend 

wenst te worden. Een representatief overzicht van de verschillende ontwik

kelde observatie-instrumenten geven Ober c.s. (Systematic Observ~tion of 

Teaching 1971). 

~4 Verbale interaktie, het FLANDERSsysteem 

Het hier besproken observatie-systeem is het interaktie-analyse model 

dat ontwikkeld is door N.A. Flanders (zie b.v. Analyzing teaching 

behavior, 1970). Dit systeem focus~ert op het verbale gedrag van de 

docent. Diverse waarnemingen hebben uitgewezen dat geruiddelc1 in e(~n 

klas tweederde van de tijd gesproken wordt, en dat van deze tijd ge

middeld tweederde voor rekening van de docent komt. De taal is inderdaad 

:1et communiecatiemiddel bij uitstek en het is niet verwonderlijk dat 

deze observatietechniek, die de verbale interaktie tussen de docent en 

de leerlingen in kaart brengt, het meest gebruikt wordt. 

Het gedragsaspekt van de docent waar speciaal de nadruk op ligt is de 

dimensie direkt-indirekt verbaal gedrag. Er is door verschillende onder

zoekers uitgebreid research verricht ten aanzien van het hanteren van 

diverse leiderschapsvormen en het effekt daarvan op het groepsklimaat, 

de attitudes, prestaties,en motivatie van de groepsleden. Ook de docent 

is in zekere zin groepsleider: ongeacht de mate waarin hij een aantal 

verantwoordel~jkheden aan de klas overgedragen heeft draagt hij de 

verantwoording voor de gang van zaken. En het welslagen van zijn didak

tische plannen en strategie~is in grote mate afhankelijk van zijn ver

mogen het leerproces te laten verlopen in sfeer van prettige verhoudingen 

en de zelfsta.ridigheid die hij bij de leerlingen weet te $timuleren. 

De gedragsdimensie die onderzocht werd op z 1 n effekt t.a.v. groeps

~~·scbijn8elen ale taakori~ntatie, eoaiaal~emotionele efeer, d& ont-
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wikk:eling van groepscohe.eie~ zelfstandigheid,eto. heeft in de ver

schillende onderzoekiagen andere namen; autoritair-demokratisch, 

dominatie!-sociaal integratief, direkt-indirekt. De inhoud van deze 

begrippen is vaak sleehts vaag gedefinieerd. 

Een grote stimulans voor het ontwikkelen van interaktieanalyse-

systemen is het werk van H.H. Anderson geweest. Hij bestudeerde het 

gedrag van spelende kleuterschool-kinderen en -leidstere vanuit de 

dimensie dominatief-sociaal integratief. Dominatief gedrag wordt vol

gens Anderson gekenmerkt door o.m. misbruik van overwicht, com.manderen, 

starheid, dreigen etc om een bepaald doel te bereiken. Dominatief gedrag 

vertoont de neiging andermans rechten, verlangens, gevoelens, te negeren, 

er bestaat een onwil om rekening te houden met individuele verschillen. 

Veranderende informatie, situaties worden als bedreigend ervaren: 

'It is the technique of a dictatorship'. 

Hier lijnrecht op staat de gedragsvorm die Anderson soc.iaal integratief 

noemt. Hier niet het bevel maar de vraag, er is ruimte voor de gevoelens, 

wensen, eigenheid van de ander. Eigen bedoelingen worden uitgelegd, 

getracht wordt om dichter bij elkaar te komen, gemeenschappelijke doelen 

te formuleren etc. 

Uit het onderzoek van Anderson volgden een aantal interessante hypothe

tische gevolgtrekkingen omtrent de invloed van gedragskenmerken van de 

leraar op het sociaal emotionele klimaat binnen de schoolklas. In de

zelfde tijd vallen de bekende onderzoekingen van Lewin, Lippit en White 

inzake het effekt van verschillende leiderschapsvormen met betrekking 

tot agr8ssie van de groepsleden. 

Mede op grond van deze onderzoekingen begint Flanders in de jaren vij!tig 

zijn onderzoek.swerk. In zijn werk, en in dat van de vele onderzoekers na 

hem, wordt niet meer getracht te bewijzen dat een leraar vriendelijk en 

open moet zijn ten opzichte van zijn leerlingen, dat integratiestoornis

sen van de docent een overdraeht op de sfeer in_ de klas kunnen hebben, 

maar worat er van uitgegaan dat de leraar zijn verbale optreden als 

sociale be1vloedingsfaktor dient leren te begrijpen. Interaktie-analyee, 

bijvoorbeeld het FLANDERSsysteem, kan hiertoe een praktisch denkraam 

bi eden. 

Het is vooral van belang op flexibele wijze gebruik te maken van ver

schillend~ leiderschapsvormen, met een bewustzijn van de effekten 
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die deze gedragingen kunnen hebben. Dit komt er op neer dat de docent 

bewust zijn eigen gedrag weet te reguleren ten dienste van de taal; die 

hem gesteld is, c.q. het helpen bij het leerproces van de leerlingen. 

Dat kennis hieromtrent niet automatisch, langs zuiver rationele weg, 

zal leiden tot de ermee corresponderende vaardigheden zal duidelijk zijn. 

Het is een leren door eigen ervaring. Zo vindt iedere docent na enige 

tijd z 1 n eigen, beter of slechter geslaagde, draai. De onderliggende 

veronderstelling bij het gebruik van interaktie analyse is dat met een 

gerichte begeleiding dit prooes een optimalere toestand van didaktisch 

filnktioneren bewerkstelligt. 

f 5 Onderzoeksresultaten 

Er zijn om de effekten van een training m.b.v. interaktie-analyse na te 

gaan vele onderzoekingen gedaan in de USA. 

Moskowitz onderzocht hospitant-mentor verhoudingen en van beiden het 

doceergedrag. Een aantal mentoren werd getraind in interaktie-analyse, 

benevens een gedeelte van de studenten. Gegevens warden verzameld met 

drie attitude questionaires, in de klassituatie met behulp van het 

Flanderssysteem. Enige resultaten hiervan zijn: 

-getrainde mentoren onderscheiden zich van niet-getrainde 

mentoren door een significant hoger gelegen aantal indirekte 

statements 

-de groep van getrainde mentoren en hospitanten bezigde een 

significant hoger gelegen aantal indirekte statements 

-getrainde hospitanten handelden significant indirekter dan 

hun niet getrainde mentoren 

-hospitanten met in I.A. getrainde mentoren waren t.o.v. hun 

mentoren significant positiever ingesteld ala hospitanten 

met in dit opzicht niet geschoolde mentoren 

De tijd die door de studenten aan de opleiding besteed was bedroeg 30 uur 

hoorcollege, met daarop aansluitend een praktikum interaktie-analyse van 

ook 30 uur. Moskowitz is in een nawoord vrij optimistisch over het gebruik 

. n j ~l ter- .. ktie-analyse binnen de opleiding van ler•aren. 
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In een onderzoek van Flanders werd gevonden dat het gebruik door leraren 

van indirekt verbaal gedrag, zoals akseptatie van ideem en gevoelens van 

de leerling, aanmoedigen en prijzen, korrel. eerde met positievere attitu

des t.a.v. de school, en betere leerprestaties op middelbare scholen in 

sociale en wiskundevakken. Hij vond ook dat kritiek, afwijzing, voort

durend direkt optreden van de docent korrespondeerde met minder positieve 

attitudes van de leerlingen, en lagere leerprestaties tot gevolg hadden. 

Hough en Amidon vonden in een onderzoek naar het effekt van het leren 

hanteren van interaktie-analyse bij aspirantdocenten dat a.s.-docenten 

die getraind waren in I.A. significant vaker als suksesvol gezien werden 

door hun mentoren dan de studenten die dat niet waren. 

N. Furst vond dat a.s.-docenten die getraind waren in I.A. signi~icant 

meer aksepterend verbaal gedrag en vragen gebruikten en significant minder 

afwijzing en kritiek dan diegegen die niet getraind waren. Ze vond ook 

dat die studenten die I.A. onderwezen was hoger scoordeh op de zgn Teacher 

Situation Reaction Test, een test die uit andere onderzoekingen predik

tief is gebleken voor sukses bij het hospiteren (Hough-Duncan, 1965). 
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HOOFDSTUK II 

§1 Doelstelling werkgroepenkursus Algemene Onderwijskunde 

Net ingang van het voorjaarsemester 1972 werd aan de studenten van de 

Technische Hogeschool Eindhoven de gelegenheid geboden om aa~deel van 

de verplichtingen voor het verkrijgen van de Pedagogisch/Didaktische 

Aantekening te voldoen door het volgen van een werkgroepenprogramma. 

De globale doelstelling voor deze kursus luidde: het kunnen schatten 

vaa de eigen vaardigheid in het hanteren van verschillende didaktische 

werkvormen. 

Hieruit zijn verschillende elementen te expliciteren. Allereerst is een 

zodanige kennis van het onderwijs-leerproces vereist dat men in staat is 

de eigen handelwijze te beschrijve~, d.w.z. het opbouwen van een adekwaat 

begrippenapparaat. 

Vervolgens, wil men de eigen vaardigheid kunnen schatten, dan betekent 

dat een training in oefensituaties die vergelijkbaar zijn met beroepssi• 

tuaties. Fundamentele processen irytle werkgroepen moeten direkt vertaal~ 

baar zijn naar de m.iddelbare school situatie. 

Uit het feit dat er verschillende soorten leerprocessen zijn (afhankelijk 

van de leerinhoud en de leerling) volgt dat de hulp van de docent af

hankelijk zal zijn van het soort leerproces dat de leerling doormaakt. 

Deze verschillende soorten hulp worden gekonkretiseerd in verschillende 

didaktische werkvormen. 

Op grond vah deze doelstelling en de 

voor het programma gekozen (voor een 

zaamheden zie het rapport van dhr. C. 

beperkte tijd is de volgende opzet 
e 

verslag van de voorbreidingswerk-

Richardson): Centraal staat het 

opbouwen van een begrippenappe.raat om met kennis van zaken didaktisch 

te kunnen handelen, en de effekten van lesuitvoeringen te kunnen bespre

ken. Hiervoor werden twee gebieden in het theoriegedeelte behandeld. 
h 

gen etuk leerpsyc"6logie, aan de hand van'Leren op School' van C.F. Parre-

ren. (zie voor dit onderdeel van de kursus het rapport van dhr D. Coumou). 

Voor de behandeling van de sociaal-emotionele kant van de lespraktijk 

werd gekozen voor interaktie-analyse. 
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!2 Het gebruik van interaktie analyse in de kursus 

De totale kursusduur was 30 uur. Deze tijd werd verdeeld over een aantal 

programma•onderdelen (zie bijlage 1), waarvan interaktie-analyse er een 

was. In de eerste drie zittingen van drie uur elk werd de theorie aan

geboden en getracht een adekwaat begrippenapparaat op te bou,·:en, in de 

uitvoeringszittingen, waarin de studenten zelf lessen uitvo•rden, was 

I.A. middel bij de evaluatie van de gehouden lessen. 

Het zal duidelijk zijn dat in de gegeven tijd geen mogelijkheid is tot 

volwaardige training of beheersing van elk van de onderdelen~ Zo ook 

niet met interaktie-analyse: een effektieve verandering in verbale atti

tude is pas mogelijk bij een langdurige herhaling van de cyclus intentie

aktie-feedback: Uitvoeringen in praktijksituaties afgewisseld met voort

durend feedback over het optreden, en toetsing van de eigen bedoeling 

aan het geresulteerde effekt. Programma's in de USA die op deze manier 

werken (b.v. gericht op het begeleiden van hospitanten, educational 

courses) zijn op jaarbasis, en de (gunstige) resultaten hiervan zijn 

middels onderzoek bekend (z.ie Hoo.fdst..I.). 

Naast de korte tijd is er nog een tweede verschil met de gebruikelijke 

setting waarin interaktie-analyse gebruikt wordt, en dat is het ontbre

ken van ervaren waarnemers. De opleiding van een groep waarnemers tot 

een betrouwbaar team dat met een hoge onderlinge overeenstemming (Scott 

heeft hiervoor een koefficient ontwikkeld, de eis is dat deze koeffi

cient groter is ala .85) de observatietechniek toepast op dezelfde 

klassegebeurtenissen duurt volgens de litteratuur ca. een half jaar. 

Gekozen werd voor een doelstelling, die niet zmzeer lag op een gerichte 

training van de deelnemers aan de kursus, meer op een leren hanteren 

van een instrument voor zel!evaluatie, waarvan men in een eventuele 

beroepspraktijk gebruik kan maken. Dit houdt in een kunnen omgaan met 

het observatie-instrument: het kunnen id~ificeren van verschillende 

klassesituaties in termen van het gebruikte gedragskategorieenaysteem, 

en tevens een inzicht in de effekten van de verschillende vormen van 

gedrag die hiermee beschreven worden. Een konsept waarin de vaak moeilijk 

grijpbare processen in de schoolklas geplaatst kunnen worden door de 

docent. Dit laatste bleek voor de in interaktie-analyse geoefende docen

ten een van de meest nuttige verworvenheden. 
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§ 3 Planning en opzet 

Het kursusprogramma valt grofweg uiteen in twee gedeelten. Drie zittingen 

waarin over een aantal facetten van het didaktisch handelen een theo

retische verdieping plaatsvond, daarna een gedeelte waarin de deelnemers 

zelf in groepjes een lea voorbereid• den en uitvoerden, die daarna geeva

lueerd werd. In deze paragraa! worden puntsgewijs verschillende elementen 

van het program.ma besproken. 

3.1 De theoriezittingen 

In de theoriezittingen werd gebruik gemaakt van de boeken 'Leren Doceren' 

van P.c. van de Griend, en 'Didaktisch Handelen' van J. van Bergeyk. 

Van de Griend beschouwt in zijn Leren Doceren de persoon van de docent 

in zijn strevingen en relaties met anderen, en tracht,in de leraar-leer

ling relatie mechanismen aan te wijzen die groeibevorderend of remmend 

kunnen werken. Hij onderscheidt twee wezenlijke strevingen in ieder mens. 

De tendentie tot toenemende autonomie, het zich ontplooien ala individu 

met eigen verantwoordelijk.heden en initiatieven. Daarnaast de tendentie 

tot toenemende homonomie, het zich geaksepteerd voelen in een relatie, 

groep. Deze strevingen staan in een dialektische verhouding tot elkaar. 

Het centrale gezichtspunt is dat onderwijsproblemen Waak problemen 

van relaties tussen personen zijn en dat dientengevolge kennis van de 

wijze waarop personen in relaties funktioneren kan helpen bij de op

lossing ervan. 

Van Bergeyk geeft in zijn proefschrift Didaktisch Handelen een over

ziaht van verschillende theorien en onderzoekingen betreffende de inhoud 

van het leraarsberoep. Hierbij legt hij met name nadruk op de sociaal

emotionele component van het onderwijs, de omgang tussen de docent en 

de leerlingen. Hij geeft een overzicht van de theorievorming over het 

onderwijzen in de laatste decennia en gaat uitvoerig in op interaktie 

analyse, met name het FLANDERSsysteem. Hij werkt hier diverse mogelijk

heden nader uit die deze techniek oplevert te dienste van de sdholing 

en opleiding van a.s.-docenten. 

'Didaktisch Handelen' werd in de kursus vooral gebruikt vanwege de 

uitgebreide toelichting die bij het gebruik en de mogelijkheden van 

het FLANDERSsysteem gegeven wordt. De bestudering van 'Leren Doeeren' 
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had tot doel een begrippenkader te vormen, waarmee in de evaluaties 

van de praktijkzittingen op een gerichte wijze de gebeurtenissen be

sproken konden worden. Een zuiver technisch hanteren van de begrippen 

uit het FLANDERSsysteem, zonder b.v. beweegredenen en gevolgen op het 

spoor te komen zou niet zo zinvol zijn en waarschijnlijk ver van de 

eigen ervaring van de deelnemers blijven. 

De opzet van de theoriezittingen ging ook mede hierdoor uit van de 

eigen ervaring van de studenten m.b.t. het onderwijs zoals ze dat tot 

dusverre gevolgd hadden. In de eerste zitting werd door middel van 

groepsdiskussies en specifieke opdrachten voor kleine groepjes getracht 

een aantal facetten van docentengedrag, zoals de deelnemers het zagen, 

te ordenen. 

In de volgende bijeenkomsten werden op overeenkomstige wijze gedeelten 

van de twee boeken, die thuis gelezen waren, bediskussieerd. Getracht 

werd met deze theorie de eigen ervaring in het onderwijs te systemati

seren, vooral toegespitst op het gebied dat bestreken wordt door het 

FLANDERSsysteem: de verbale betloedingsmogelijkheden die de docent 

kan hanteren en welke vorm(en) voor verschillende docenten en leerling-

en optimaal zouden zijn. 

In de derde zitting werd het FLANDERSsysteem gel:ntroduceerd. Na. een 

memoriseren van de kategorie.anwerd er geoefend in het identificeren 

van lessituaties aan de hand van een daarvoor op video opgenomen lea 

in een middelbare school (docent ir. B. Pelepessi, v.d. Puttlyceum 

Eindhoven). Deze les werd twee maal getoond, na de eerste maal noteerde 

ieder z'n indrukken over het optreden van de docent, de tweede maal werd 

gekodeerd volgens FLANDERS. De resultaten werden daarna vergeleken en 

bediskussie.erd. 

3.2 Ontwikkelde evaluatie-apparatuur 

Het is noodzakelijk dat de door de observanten tijdens de les verza

melde informatie onmiddelijk beschikbaar is bij de nabespreking, in 

dit geval ca. een half uur later. Nu kost het overbrengen van getallen 

in de sequentie-kolom, de tijdens de les genoteerde koderingen, in de 

matrix nogal. wat tijd, en is een vrij eentonige bezigheid: het paren 

van koderingen, het plaatsen van turfjes in de matrixcellen, het vast

stellen van de frequentie per eel, het berekenen van kolomtotalen, het 

1-1mr.1:>ke1w . ..,. in percentages, zonodig het bepalen van de verhouding tussen 

:"•~ ;·, 1 L~·(.fJ direkte t:r! indirekte gedrag. 
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Wil het feedback.instrument bruikbaar zijn bij deze vorm van praktische 

scholing, dab. zal de tijd nodig voor dit verwerkingsproces teruggedrongen 

moeten worden. De mogelijkheid van elektronische verwerking ligt voor 

de hand. ~eid. 

Er is een voorbeeld van 'n mogelijkV'tot elektronische verwerking van de 

observatiegegevens in de literatuur, en wel de CODIAN, ontwikkelr aan 

de Landbouw Hogeschool te Wageningen ( vermeld in Didaktisch Hand.el en, 

v. Bergeyk 1971). Dit apparaat bestaat uit drie units (zie fig 1a). 

De eerste is een toetsenpaneel dat in het leslokaal bedien& wordt door 

de waarnemer. Deze waarnemer behoeft bij een konstatering van een ver

andering slechts een andere toets, kategorie, in te drukken. Optreden 

van schrijfkramp wordt hiermee voorkomen, hij hoeft zich geen zorgen 

te maken om het kodeertempo en kan z'n aandacht beter richten op de 

gebeurtenissen in de klas. 

De tweede unit bestaat uit een ponsbandmachine met ingebouwde tijdsre

gelaar, die om een bepaalde, instelbare, tijd de momentane kodering op 

de band ponst. Tesamen leveren deze twee units een op ponsband gekodeerde 

les ala eindresultaat. Deze ponsband wordt daarna verwerkt op de derde 

unit, een computer, die de gewenste berekeningen snel en foutloos uit

voert. 

Dit systeem biedt grote voordelen: al het 'hand-werk' wordt door de 

machine gedaan. Door de tijd die nodig is om de ponsband naar een 

re~encentrum te brengen zijn de gegevens maestal pas een dag later 

beschikbaar. Dit is geen bezwaar bij b.v. hospitanten-begeleiding, 

voor een evaluatiegesprek van mentor en hospitant, wel echter bij de 

opzet van de werkgroepenk~rsus en gezocht werd naar een andere verwer

kingsmogelijkheid. 

toe.iSflVI hot-d 
p()nSdf pdt-B~-l 

f'At.r tsd~e9e 1~~;r ,__ - - - --

fig 1a Schematische voorstelling van de informatieverwerking 

volgens CODIAN. 
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De te ontwikkelen apparatuur moest voldoen aan de volgende voorwaarden: 

a. De gegevens van meerdere observanten moeten gelijktijd.ig opge

nomen en verwerkt kunnen worden. 

b. Zodra de les afgelopen is moeten de verwerkte gegevens binnen 

zeer korte tijd, ca. een half uur, beschikbaar zijn. 

Dit resulteerde in een apparatuur die uit vier elementen bestaat. De eer .. 

ste unit bestaat uit een serie toetsenborden (hier vijf a zes) die door 

de verschillende waarnemers gebruikt worden in het leslokaal. Iedere 

waarnemer drukt wanneer hij een verandering konstateert een aaarmee 

overeenstemmende andere kode in op zijn toetsenbord. 

Deze gegevens gaan naar een centrale kast, waar de momentane standen 

van de verschillende waarnemers opgeslagen zijn. Tevens is in deze 

kast een klok:mechanisme gemonteerd. Zodra nu van een of meer observan

ten een nieuwe kode binnenkomt gaat er een signaal naar de derde unit, 

waar na een aanduid.ing voor de tijd de diverse kodes van de waarnemers 

op dat tijd.stip uitgeponst worden. Zo komt er telkens als een of meer 

waarnemers een verandering konstateren een ponsing hiervan. 

Nu worden de ponsingen gedaan op een terminal. Dit derde unit d.ient 

buiten Det lokaal geplaatst vanwege het storende geluid van het pons

apparaat. De vierde unit is een computer in een rekencentrum. 

Unit drie is hiermee verbonden via een telefoonlijn. Is de les afge

lopen dan kan de computer aangeroepen worden, de ponsbandgegevens 

worden doargeseind en het benod.igde rekenprogramma, dat in het com

putergeheugen opgeslagen is, voert de gewenste berekeningen uit. 

De uitgewerkte informatie wordt daarna weer via de telefoonverbinding 

tussen unit drie en vier teruggestuurd en is zodoende onmiddellijk 

ter plaatse beschikbaar(zie fig 1b). 

l·?etsen bot-den 
11'1 Le: kl-'.S lokd..-11 

Ceni1-~l.i las:+ 
rut l<lok 

fig 1b. Schematische voorstelling van de infor

matieverwerking zoals hier ontwikkeld 
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3.3 Evaluatie uitvoeringszittingen 

In iedere prak.tijkzitting voerde een groep van vier a vijf studenten 

een les uit, waarvan vooraf een uitgewerkt lesplan met doelstellingen 

en werkwijzen opgesteld was. De leden van het groepje namen verschillende 

didaktische werkvormen voor hun rekening, een stuk hoorcollege, een 

vraagdiskussie, een groepsopdracht, een groepsdiskussie en eventueel 

nog een toets. 

De evaluatie van deze lessen is niet in de geplande opzet verlopen. 

De reden hiervan is dat de benodigde apparatuur niet op tijd beschik

baar was. We zullen eerst een beschrijving geven van de geplande me

thode en de mogelijkheden daarvan, daarna een expose over de nu 

gevolgde evaluatiewijze. 

De uitgevoerde lessen werden opgenomen met behulp van een video

recorder en bij de nabespreking konden interessante gedeelten nog

maals bekeken worden. (Het gehele lesprogramma nogmaals vertonen 

binnen kursustijd aan de gehele groep was vanwege de tijd niet moge

lijk, waarschijnlijk ook niet effektief voor een vruchtbare nabespre

king. De uitvoerders van een les hadden de mogelijkheid na afloop van 

de zitting hun optreden geheel te bekijken in de videostudio). 

Nu ontstond er door de snelle verwerking van de interak.tie-analyaege

gevens een geschikt kriterium voor het gedeelte dat het meest in aan

merking kwam voor nabespreking. Het is namelijk vrij eenvoudig een 

tijdlijndiagram van de les te mak.en, een opeenvolging in de tijd van 

de verschillende kategorieenwaarin de docent zich gedurende de lea 

bevond. Voor nabespreking komen nu vooral die gedeelten in aanmerking 

waar de meningen van de waarnemers sterk uiteen lopen, situaties die 

dus kennelijk moeilijkheden met het identificeren van een bepaalde 

vorm van gedrag opleveren. Door de tijdsaanduiding zijn deze situa

ties ook snel op te zoeken op de videoband. 

In de loop van de kursus treedt iedere deelnemer slechts eenmaal ale 

waarnemer op. Een hypothese die getoetst is (zie Hat III) is dat door 

het bediskussieren van verschillende konkrete situaties de vaardig

heid in het identificeren van verschillende klas-situaties naar de 

gedragskategorien die in het FLANDERSsysteem beschreven worden groter 

wordt. Dit zou resulteren in een groeiende overeenkomst van de matri

ces der waarnemers in de loop van de kursus. 



-19-

Daar de benodigde 'hard-ware' tijdens de kursus nog niet klaar was 

is een enigzins gewijzigde besprekingsmethode gevolgd. De interaktie

analysegegevens zijn door de observanten met de hand genoteerd en ver

werkt. De gevolgde procedure hield in dat een Trij willekeurig gedeelte 

van de les afgespeeld werd via de monitoren, en dat even gestopt werd 

zodra iemand iets aan te merken had op de gang van zaken op het scherm, 

een gevoel van de docent bijvoorbeeld dat hij iets deed dat niet in zijn 

opzet gelegen had, of een kritiek of suggestie van een toehoorder ten 

aanzien van het optreden. De situatie werd dan doorgesproken, waarbij 

het uitgangspunt lag bij hoe het 'overgekomen' was bij de leerlingen. 

De toehoorders gaven dus feedback over hun ervaren van de docent, en 

er werd ook steeds getracht suggesties voor mogelijke verbetering te 

formuleren. De gegevens van de interak.tie-analisten werden in deze be

spreking opgenomen en vergeleken met de ervaringen van de toehoorders 

en de bedoeling van de docent. 
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HOOFDSTUK III 

In dit hoofdstuk wordt een beschouwing gewijd aan het verloop van de 

uitvoering van de kursus en worden enige resultaten gepresenteerd van 

metingen die bedoeld zijn om eventuele leerresultaten te bepalen ten 

aanzien van het onderdeel interaktie-analyse. 

§1 De theoriezittingen 

In onderzoekingen is getracht verschillen in effektiviteit te meten 

tussen voordrachts - en diskussievormen t.a.v. kennisoverdracht. 

(gevarieerd wordt de mate van aktieve participatie in het leerproces). 

Een overzicht hiervan geeft McKeachie.(Handbook of research on teaching) 

De teneur van deze onderzoekingen is dat de hoeveelheid overgedragen 

kennis meestal nauwelijks verschilt, maar dat de retentie, de mate waar

in deze kennis beklijft, beter is bij de diskussiemethode. Ook wordt een 

licht voordeel vastgesteld van diskussiemethodes t.a.v. de toepasbaar

heid van de verworven kennis: door de aktievere vorm van verwerking is 

de informatie in meer operationele vorm eigengemaakt en kan efficienter 

gebruikt warden. 

Over het algemeen kan gezegd warden dat de in de kursus gevolgde werk

wijze, het exploreren van een voor de meeste studenten nieuw terrein 

door middel van groepsopdrachten en diskussies, door de studenten als 

prettig ervaren is. Dit blijkt ook uit de evaluatielijst (zie onder), 

waar een duidelijke voorkeur uit blijkt van de studenten voor werk

wijzen die eigen aktiviteit veronderstellen. 

Enige kanttekeningen hierbij: 

De diskussies over nieuwe 'stof' waren gebaseerd op informatief gelezen 

tekst, het oppakken van de grote lijn van het verhaal was voldoende. 

Met behulp van deze vBf~e~rove uitgangspunten zou de materie verder 

uitgediept warden. Het"Ciat het leestempo echter een konstante was waar 

niet of nauwelijks aan getornd kon warden. Dit getuigt van een althans 

op dit punt weinig flexibele studiemethodiek, waarschijnlijk een gevolg 

van de onderwija- en studiemethodes die men gewend is, en het feit dat 

hier in de opleiding tot dusverre gevolgd nooit expliciet aandacht aan 

is besteed. Om dit te ondervangen werd een (vrij provisorische) hand

leiding voor de snelle bestudering van de gebruikte boeken gemaakt. 
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Dit is wellicht een van de oorzaken waardoor het boek van van de Griend 

niet zo goed overkwam (zie evaluatielijst, vraag 8), De aard van de in 

Leren Doceren behandelde theorie, een stuk persoonlijkheidsleer, was 

waarschijnlijk ook een hinderpaal, een voor de meeste (technische) stu

denten volslagen onbekend terrein. Het begrippenkader dat van de Griend 

opbouwt en bezigt werd inderdaad in de loop van de kursus niet zo vaak 

gebruikt door de studenten. 

Het uitgaan vah de eigen ervaring van de studenten in onderwijs-leer

situaties bleek een goed uitgangspunt te zijn voor een systematisering 

van verschillende aspekten van de onderwijssituatie. Resultaten hier

van, gekombineerd met stukjes video-demonstratielessen, vormden een 
die 

vruchtbare basis voor gesprekkeii"'n.et docentengedrag als onderwerp had-

den. 

Het blijft natuurlijk een arbitraire keuze de 'theorie' vooraf te be

handelen, met daarop aansluitend het 'praktikum'. Bij de eindevaluatie 

werd dan ook meerdere malen gesteld dat de theoriezittingen effektiever 

gew•est zouden zijn ~ de praktijkuitvoeringen. Het is duidelijk dat 

themrie en praktijk in wisselwerking met elkaar staan; in het omgekeerde 

geval had hetzelfde gezegd kunnen worden van de praktijkzittingen. In 

een herziening van het kursusprogramma is deze wisselwerking wel meer 

verdiskonteerd door een gedeelte van de theorievorming na enkele uit

voeringszittingen te plaatsen. 

~2 De uitvoeringszittingen 

Er werd een onderzoek gedaan naar de tijdens de uitvoeringszittingen 

gemaakte matrices van de (wisselende) interaktie-analisten. Een voor

beeld van een funktie-roulatieschema is te vinden in bijlage twee. 

De veronderstelling is dat de vaardigheid in het identificeren van de 

diverse lessituaties naar de kategorien van het FLANDERSsysteem toe

neemt in de loop van de kursus als gevolg van het voortdurend evalu

eren van in dit verband relevante lessituaties. Dit zou tot uitdruk

king moeten komen in een groeiende overeenstemming tussen de analyse

resul taten van de verschillende waarnemers van de lesonderdelen. 

Om hierover uitspraken te kunnen doen is een maat nodig, waarin deze 

mate van overeenstemming tussen de verschillende verdelingen over 
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de tien kategorien uitgedrukt kan worden. De hier gevolgde procedure 

houdt in dat het gemiddelde van de groep waarnemers als de beste schat

ting voor de geobserveerde les genomen wordt, en dat van elke waarnemer 

de mate van overeenstemming hiermee bepaald wordt. 

Nu levert de statistische verwerking van deze gegevens speciale moei

lijkheden op. Bales suggereerde in 1950 een gebruik van de X! methode, 

maar deze techniek is niet zo geschikt als er kategorieenzijn die niet 

of nauwelijks gevuld zijn, en dit is in het onderhavige i!lderdaad het 

geval. Scott ontwiklu·l•in 1955 een koefficient die deze overgevoelig

heid voor laaggevulde kategorieenniet vertoont en die blijkens veelvul-

dig gebruik in b.v. trainingen voor observanten goed voldoet. 

De formule luidt als volgt: 11 = P0 - Pe (5c.ott.) 
100 - p~ 

p 
0 

:de som van de absolute verschillen tussen de kategorieenvan de 

waarnemer en het gemiddelde van de waarnemers wordt afgetrokk.en van 

honderd. (er wordt met percentages gewerkt). 

F is de kans op overeenstemming door toeval bij de gegeven frequentiee 
verdeling over de kategorieen J9 2 

P~ = :;. Pr 
Hieronder wordt een voorheeld van de berekening gegeven. 
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De aJ.dus berekende koefficienten voor de respektievelijke groepen, 

staan vermeld in tabel I, voor de totale groep in tabel II. De resul

taten van de totale groep zijn uitgezet in figuur 2. 

l.o 

~t· .~ 
. \l 

·~ 

. 'L 

.. 

fig.2 Het verloop van ~~ ..... gedurende de uitvoeringszittingen 

Het gelliddelde van de koefficienten per zitting neemt in de loop van 

de uitvoeringszittingen toe, vooral na de tweede zitting. Een aanwij

zing dat het identificeren van de lessituaties naar de FLANDERSkate

gorieQriverbetert. Een bestudering van de geproduceerde matrices staaft 

dit nog daar de kategorieenvoor uitgesproken direkt of indirekt gedrag 

in het begin vrijwel niet, later wel gesignaleerd worden, wat wijst op 

een toegenomen gevoeligheid voor deze gedragsvormen. 

Enige kanttekeningen bij dit onderzoek: 

- De gebruikte evaluatiemethode die nu wegens het niet bedrijfs

klaar zijn van de benodigde apparatuur gevolgd werd focusseerde niet 

expliciet op identificatieproblemen. Wellicht was de toename van de 

overeenstemming tussen de waarnemers in het andere geval groter geweest. 

-Aangezien er met de hand geturfd werd zijn er nogal uiteenlopende 

aantallen statements verzameld. Hoewel door omrekening in percentages 

de verschillende'lesbeelden' toch vergelijkbaar warden is het waar

schijnlijk dat door deze ongelijke aantallen fluktuaties in de frequen

tieverdeling over de kategoriee~geintroduceerd warden. Het tempo van 

koderen is gedurende het observeren niet konstant, en niet gelijk bij 
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de verschillende waarnemers. Deze storingen zouden niet opgetreden zijn 

bij het gebruik van de ontworpen observatie-apparatuur, het kodeertempo 

is voor alle waarnemers dan wel hetzelfde, en ook konstant gedurende de 

hele les. Hierdoor krijgt de verzamelde informatie een zuiverder karak

ter, en zullen verwachte veranderingen in de overeenstemmingskoefficien

ten nauwkeuriger vast te stellen zijn. 

- Het gebruikte materiaal is van de lesonderdelen 'vraagdiskussie', 

'groepsopdracht' en 'groepsdiskussie'. De observatiegegevens van het 

onderdeel 'hoorkollege' zijn niet verwerkt omdat hier slecBts weinig 

zinvolle informatie uit te halen viel; een vrijwel uitsluitend gebruik 

van kategorie vijf 1 doceren. 

§3. Evaluatielijst 

Aan het eind van de kursus (de evaluatiezitting) werd een beoordelings

lijst aan de deelnemende studenten voorgelegd, waarin uitspraken gedaan 

werden over allerlei topics uit het kursusgeheel. De vragenlijst met de 

gemiddelde scores voor de totale groep is bijgevoegdals bijlage drie. 

Informatie hieruit is bruikbaar bij planning van vervolg-kursussen. 

Enige saillante uitkomsten zijn dat werkgroepen hier zeer duidelijk 

als effektiever beoordeeld worden als kolleges 1 en dat er het aktief 

bezig kunnen zijn als een groot voordeel ervaren wordt bij deze opzet. 

De verdere interpretatie van deze gegevens wordt aan de lezer overgela

ten. 
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~ 4 Attitudetest. 

Er is aan het begin ·van de kureus en op het eind een vragenlijst 

voorgelegd aan de deelnemende studentan.(zie bijlage vier). Deze 

vragenlijst was een vertaling van een Amerikaanse attitudetest, de 

Minnesota Teacher Attitude Inventory, die, opgesteld op empirische 

basis, in de USA gebruikt wordt om de houding van docenten te meten. 

Uit de test wordt volgens een vastgestelde procedure !.!B. score be

paald, die een zekere voorspell1ng_s~44r4!_ pretendeert te hebben voor 

suksesvol of minder suksesvol leraarschap. In hoeverre deze pretenties 

gegrond zijn is veelvuldig onderzocht, en voor amerikaanse populaties 

is de test gevalideerd. 

De bedoeling van deze voor- en nakursus meting is een beeld te krijgen 

van de door de kursus geinduceerde veranderingen in de houding van de 

studenten. Er werd een faktoranalyse gedaan op de verzamelde gegevens 

van de beide afnames. In zowel de voor- als de nameting werd een hoofd

faktor gevonden, die in beide gevallen benoemd kon worden als modernere 

versus conservatieve opvattingen. De resultaten hiervan boden weinig 

houvast voor het doen van zinvolle uitspraken, en besloten werd om per 

item van de vragenlijst (totaal aantal items: 149) de gemiddelden en 

deviaties voor en na te bepal.en en te onderzoeken of er, en zo ja hoe 

significant,Teranderingen opgetreden waren. De items werden daartoe ver~ 

deeld over zeven kategorieen. Twee daarvan waren geen onderwerp van stu

die geweest in de kursus en de opgetreden veranderingen zijn getoetst 

met een tweezijdige t-toets, daar er geen reden was een bepaalde ver

schuiving te veronderstellen. 

De door de overige kategoriee~bestreken gebieden waren wel onderwerp 

van bespreking geweest en hiervoor zijn hypotheses geformuleerd Toor 

de verwachte verandering, wat resulteerde in een verwachte richting 

van verschuiving per item. De gemeten veraiaderingen zijn getoetst met 

een eenzijdige t-toets. 

De t-waarde van de verschuiving van het gemiddelde per item werd bere

kend met onderstaande formule. 
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Hierin isffi,1 het gemiddelde voor item i van de voormeting 

/i,i. het gemiddelde voor item i van de name ting 

)I, het aantal student en bij de voormeting 

l"I,_ het aantal studenten bij de name ting 

s, de spreiding bij de voormeting 

SQ. de sp~eiding bij de name ting 

De vragenlijst is niet op naam afgenomen. De reden hiervoor was een mo

gelijke interpretatie van de studenten te voorkomen als zou deze lijst 

gebruikt worden voor een persoonlijke beoordeling, wat een invloed zou 

kunnen hebben bij het invullen van de test. 

De zeven kategorieenA t/m G, met voor elk item het berekende gellliddelde 

voor en na, de gevonden t-waarden, de eventueel verwachte verschuiving 

en de kontrole daarop, zijn te vinden in de tabellen III t/m IX. 

Hieronder volgt een beschrijving van de verschilleade kategorieen, de ge

formuleerde hypothesen en de resultaten. 

A Algemeen maatschappeli"IJke oordelen 

De items die hieronder vallen zijn onderzocht op verandering met behulp 

van een tweezijdige t~toets. Aangezien de kursus niet gericht was op 

verandering van algemene opvattingen is hier de hypothese dat er geen 

significante veranderingen zijn opgetreden. De resultaten zijn in tabel III 

uitgezet. Het blijkt dat er inderdaad in deze kategorie slechts kleine 

verschuivingen opgetreden zijn, waarvan de tendens ligt in een kleine 

verandering naar wat minder dogmatische algemene uitspraken. 

B Oordelen over de taak van de docent 

Items van deze kategorie doen uitspraken over wat wel en wat niet tot 

de taak van de docent of de schoo1 behoort. Ook dit is geen onderwerp van 

diskussie geweest in de kursus, er werd van uitgegaan dat de individuele 

docent di~ het best voor zichzelf kan bepalen. 

Het verschil tussen de gemiddelden van de voor.en de nameting werd onder

zoc.h~·. met een tweezijdige t-toets, met als hypothese dat er geen signifi-
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cante verschuivingen zouden optreden. Uit tabel IV blijkt dat dit inder

daad het geval is. 

C Oordelen over kinderen 

In iteJIS van deze kategorie worden uitspraken gedaan over attitudes van 

kinderen. Er wordt dus een beeld gevormd van de verschillende eigen

schappen die door de invuller aan kinderen toegedicht worden. In deze 

uitspraken zitten allerlei vooroordelen verwerkt (kinderen zijn dom, etc.). 

De verwachting is dat door het volgen van de hier besproken kursus het 

aantal vooroordelen zal afnemen. Tevoren is per item bepaald in welke 

richting een verschuiving te verwachten was, en het verschil van de ge

middelden van de voor- en de nameting is getoetst m.b. v. een eenzijdige 

t-toets. De resultaten zijn vermeld in tabel v. Van de 21 items zijn er 

16 in de verwachte richting verschoven, waarbij van vier items de kans 

op 'n dergelijke verschuiving door toeval kleiner is dan 10%, bij een 

item (28) kleiner dan 5%. 
28. Het opschepperige kind lijdt gewoonlijk aan zelfoverschatting 

hypothese: m.:ialer mee eens. In het vervolg aangegeven door -(28). 

Als de hypothese is: meer mee eens dan wordt dat aangegeven door b.v. +(28). 

D Houding van kinderen t~a.v. school, docent. 

In deze kategorie worden een aantal uitspraken gedaan over de houding 

en gedragingen van kinderen t.a.v. de docent, de klas, de school. Ook 

hierin zitten een aantal vooroordelen verwerkt, en de verwachting is 

dat deze door het participeren in de werkgroepen zullen verminderen. 

Voor elk item werd de te verwachten verschuiving geformuleerd, en de 

gemeten veranderingen zijn getoetst met een eenzijdige t-toets. Zie ta

bel VI. Van de tien items verschuiven er zeven in de verwachte richting, 

waarvan twee binnen de 10%-grens. Een kleine verandering dus in deze ka~ 

tegorie. 

E Leerprocessen en didaktiek 

In deze kategorie worden uitspraken gedaan van didaktische a~d. 

Flexibiliteit in methodes, motivatiebevordering, begrip voor leer

lliOeiliJkheden,etc. De te verwachten verschuivingen zijn getoetst met 
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een eenzijdige t-toets. De resultaten staan in tabel VII. 

Van de 26 items verschuiven er 23 in de verwachte richting. Hiervan is bij 

drie items de kans pp een dergelijke verschuiving door toeva.l. kleiner 

dan 10%1 bij een (42) kleiner dan 5%, en bij twee, (130) en (136), klei

ner dan 2.5%. 

+ (130) Kinderen zullen zelfstandig denken als ze dat mogen 

+ (136) Een leerling moet zich degelijk bewust zijn van wat men van hem 

verlangt 

(4 ) E 6e 6e 
- 2 lke leerling in de klas moet de voorgeschreven klas-lees-

vaardigheid hebben 

In deze kategorie valt een duidelijke verschuiving te konstateren. 

F Om.gang met kinderen 

In deze kategorie warden uitsprn.k.en gedaan over de om.gang tussen de 

docent en de leerlingen. Een aantal items hebben betrekking op gezag 

en zelfhandhaving, de overige op de ruimte die de docent kan geven aan 

de eigenheid, verlangens eh wensen van kinderen. Verwacht werd dat door 

de inhoud van de kursus, met name het onderdeel interaktie analyse, in 

deze kategorie een verschuiving zou optreden in de richting van een meer 

openstaan voor de eigenheid van het kind en een minder starre zelfhand

having. De verwachte veranderingen zijn getoetst met een eenzijdige t

toets. ~ie tabel VIII. 

Van de 42 items die onder deze kategorie ressorteren verschuiven er 33 

in de verwachte richting. Item (34) en (125) onder de 1%-grens, (127) 

onder de 2.5%-grens, (30) en (39) onder de 5%-grens en (17),(45),(77), 

(110) 1 (146) onder de 10%-grens 

- (34) Een leraar moet nooit in het bijzijn van kinderen laten blijken 

dat hij van iets niet op de hoogte is 

-(125) Het is soms nodig beloften aan kinderen gedaan te breken 

+(127) Men behoort in staat te zijn met praktisch ieder kind om te 

gaan 

- (30) Een leraar kan niet veel waarde hechten aan de verklaringen 

van kinderen 

- (39) Om de orde in een klas te bewaren moet de leraar ongevoelig zijn 

In deze kategorie zijn de meeste significante veranderingen opgetreden, 

wat overeenstemt met het verwachte effekt vah de kursus. Een bemoedigend 

• resul taat. 
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G Gewenst gedrag bij kinderen 

De items in deze kategorie zijn qua strekk.ing vergelijkbaar met die 

van kategorie F. Hier uitspraken over gewenst gedrag van kinderen, die 

betrekking hebben op de mogelijkheid tot expressie van het kind, gren

zen van het gezag. De verschuivingen zijn getoetst met een eenzijdige 

t-toets. Zie tabel IX. 

Van de 14 items verschuift het gelliddelde van 10 items in de verwachte 

richting, item (4) beneden de 5%-, (44) en (72) beneden de 10%-grens. 

(4) Verlegenheid is beter dan vrijpostigheid 

Hier dus ook een verschuiving naar een tolerantere opstelling, die echter 

niet significant te noemen 'alt. 
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DISKUS.SIE 

Er warden hier punts-gewijs enkele kollklusies besproken t.a.v. het 

gedane onderzoek en er worden enige suggesties gedaan voor mogelijke 

vervolg-onderzoekingen. 

- Zen belangrijk leerresultaat van het kunnen hanteren van inter

aktie-analyse is dat hiermee voor de docent een bruikbaar begrippenka

der wordt aangeboden,op cognitief niveau, waarmee de vaak zo ongrijpba

re en snel vertekende vormen van interaktie beschreven kunnen warden. 

Ons inziens vormt een dergelijk operationeel begrippenkader een nood

zakelijk onderdeel van de basisvaardigheden vnn een docent. 

In het nu uitgevoerde onderzoek werd door de atudenten slechts eenmaal 

interaktie-anal:yae toegepast. Er zijn opzetten denkbaar waarbij de stu

denten meerdere malen deze observatie-techniek toepassen, waarmee het 

onderzoek naar de vaardigheid in het identificeren van lessituaties aan

merkelijk uitgebreid kan worden. 

- Het gebruik van de interaktie-ana.1ysetechniek biedt o.i. een 

goede mogelijkheid om in de lerarenopleiding theorie en praktijk dichter 

bij elkaar te brengen, b.v. in een micro-teaching setting. Hiervoor is 

dan wel meer tijd benodigd als die nu beschikbaar was. 

-De attitudetest heeft ee~antal gegevens opgeleverd die een bee1d 

geven van de opgetreden verschuivingen. Uit de gebruikte lijst kunnen 

voor verdere toepassing een aantal items geschrapt. De reden voor het 

integraal afnemen van de vertaalde MTAI was dat er op dit gebied nog 

geen bruikbare tests voorhanden waren, en we waren van mening dat bij 

een eerste terreinverkenning een zekere hoeveelheid ruie onvermijdelijk 

was. Met de gegevens die nu voorhanden zijn is het mogelijk om aan de 

hand van een expliciete formulering van de uitgangshypothesen een voor 

dat doel handzamere lijst op te stellen dan de nu gebruikte. 

- Bij een afnemen op naam van een attitude- of andere teat (af

hankelijk van het te onderzoeken gedrag) kunnen de resultaten gekorre

leerd warden met de beoordelingen uit de kursus-evaluatielijst. Hier

door ontstaat de mogelijkheid om bepaalde kwaliteiten van de kursus, 

zoals ze ervaren warden door de student, te koppelen aaa bepaalde leer

resul taten. 

- De ontwikkelde apparatuur zal bij volgende kursussen wel beschik

~rn.a.r ::ijn. Het rendement van daze apparatuur kan onderzocht warden door 

·n ~~~G0lijkend ondcrzoek uit te voeren met groepen die met en groepen 

d.ie zonder deze apparatuur werken. 
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- Het zou mogelijk zijn de studenten die niet de werkgroepenkur

sus volgen als kontrolegroep te gebruiken voor verdere onderzoekingen. 

Ook bestaat de mogelijkheid tot het volgen van studenten in een evt. 

beroepspraktijk a1s leraar om effekten op langere termijn te meten. 

Het verdient aanbeveling de mogelijkheden Kan interaktie analyse 

te onderzoeken bij de hoapitanten-begeleiding. De toepassingen in dit 

verband die in de USA onderzocht zijn geven aanleiding tot hoopvolle 

verwachtingen. 
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TABEL r 
Deze tabel geeft voor de verschillende groepen het verloop van de over-

eenstemmings-koefficienten per zitting. Dit voor de lesonderdelen 

vraagdiskussie (= V.D.), groepsopdracht (= G.O.) en groepsdiskussie (= G.D.) 

voorzover er interaktie analyse is toegepast. 
((" u 

Groep A zitting 1 V .D. .582 G.O. .550 
.462 .793 
.619 .803 
.345 .602 

zitting 2 V.D. .661 G.D. .705 
.370 .682 
.667 .590 

zitting 3 V.D. .747 G.D. .897 
.703 .794 
.762 .838 

Groep B zitting 1 V.D. .696 G.O. .791 
.696 .7z4 

.678 

zitting 2 G.D. .736 
.736 
.822 

zitting 3 V.D. .681 G.D. .549 
.410 .516 
.673 .487 
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TABEL I vervolg 
TI n-

Groep C zitting 1 V.D. .571 G.D. .561 
.674 .532 
.716 .557 

zitting 2 V.D. .548 G.D. .633 
.698 .534 
.592 .516 

zitting 3 V.D. .670 G.O. .587 G.D. .615 

.695 .720 .688 

.416 .492 0576 

zitting 4 V.D. .696 G.D. .569 
.864 .782 
.700 .581 

Groep D zitting 1 V.D. .600 G.D • .720 
• 680 .667 
.823 .713 

zitting 2 V.D. .493 G.D. .563 
.646 .562 
.682 .676 

zitting 3 V .D. .863 G.D. .752 
.727 .818 
.822 .853 



-33-

TABEL II 
Totaaloverzieht van de behaal.de koefficienten per zitting 

Tl \\ T\ 1f 

zitting 1 .582 zitting 2 .661 zi.tting 3 .747 zitting 4 .696 
.462 .370 .703 .864 

.619 .667 .762 .700 

.345 .705 .897 .569 

.550 .682 .794 .782 

.793 .590 .838 .581 

.803 .736 .681 

.620 .736 .410 

.696 ,.822 .673 

.696 .548 .549 

.791 .698 .516 

.724 .592 .487 

.678 .633 .670 

.571 .534 .695 

.674 .516 .416 

.716 .493 .587 

.561 .646 .720 

.532 .652 .492 

.557 .563 .615 

.600 .562 .688 

.680 .676 .576 

.823 .863 

.720 .727 

.667 .822 

.713 .752 
.818 

.853 
1C gemiddeld 

.647 .624 .680 .700 
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TAB EL III 

Attitudetest Kategorie A: Algemeen maatschappelijke oordelen 

5-punts-schaal van +2 tot -2. 

P((tl'.>1.66) <.10% 

P( ltl >1.98) < 5% 
P( \ti'> 2.36) < 2% 

P( Jtl>2.63) < 1% niveau 

item jA-voor ~-na t significantie 

15 e.oo -0.22 -1.10 

19 0.82 o.84 0.13 

24 0.06 0.33 1.27 

33 o.49 0.51 0.09 

35 0.59 0.70 0.54 

46 1.12 1.37 1.18 

53 -0.90 -0.94 -0.22 

63 0.61 0.59 -0.16 

70 -0.63 -o.44 1.00 

76 0.33 0.38 0.25 

80 0.61 0.51 -0.51 

92 0.57 0.52 -0.27 

93 -0.08 -0.33 -1.40 

104 0.29 0.24 -0.26 

116 0.33 0.35 0.11 

126 0.63 0.57 -0.32 

137 0.51 0.79 1.54 

142 -0.27 -0.22 0.23 

14 o.86 0.83 -0.16 

68 -0.24 -0.17 o.41 

109 -0.02 0.13 0.08 
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TABEL IV 

Attitudetest kategorie B: Oordelen over de taak van de docent 

voor schaal en significantie-grenzen zie tabel III. 

niveau 
item f-voor p.-na t significantie 

5 0.76 0.67 -0.40 
12 o.8a 0.79 -0.36 
20 1.35 1.~9 0.96 
22 0.92 1.05 0.70 
51 0.39 0.59 1.03 

57 -0.08 -0.05 0.18 

59 0.18 0.17 -0.05 
64 0.12 0.06 -0.31 
67 0.76 0.70 -0.30 
91 -o.o4 o.oo 0.25 

97 -0.27 -o.44 -0.90 
106 1.33 1.38 0.37 
119 1.10 1.11 0.06 
141 0.55 0.32 -1.21 
149 0.16 -0.02 -0.90 
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TABEL v 
Attitudetest kategorie C: Oordelen over kinderen 

5-punts-schaal van +2 tot -2. In di en de verwachte richting van verschui-

ving positief dan P(t>1.29) <10% 

P(t>1.66) < 5% 
p ( t > 1 • 98) < 2t% 

P(t>2.36) < 1% 

In het andere geval zijn de significabtie-grenzen negatief. 

verwachte niveau 
itea J-voor )'-na t rich ting kontrole significantie 

1 -0.16 -0.08 o.4o + c: 
2 0.33 0.54 0.97 + c; 

28 -0.06 0.37 1.97 + c;. 5% 

29 0.53 0.38 -0.74 + )( 

31 0.22 0.33 0.52 + ~ 

36 0.57 0.89 1.53 + ~ 10"~ 

38 -0.14 -o.43 -0.48 ~ 1 C°fe 
54 0.69 0.59 -0.55 + )( 

62 -0.39 -0.60 -1.13 c; 
65 0.51 o.41 -o.49 + x 

79 0.18 0.38 1.02 + ~ 

83 1.22 1.06 -0.89 + x 

98 -o.88 -1.13 -1.40 ~ 1o% 

107 -0.14 -0.02 0.60 + k. 
114 o.47 0.73 1.49 + c; 10% 

117 0.71 0.83 0.65 + ~ 

124 1.02 1.02 -0.03 + x 
128 0.02 0.29 1.23 + f 
132 Oo65 0.78 0.62 + c;_ 
134 0.61 o.84 1.23 + c; 
145 -1.29 -1.46 -1.06 ~ 
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TABEL VI 

Attitudetest lctitegorie D: Houding van kinderen t.a.v school, docent. 

voor schaal en significantie-grenzen zie tabel v. 

verwachte niveau 
item f-voor ~-na t rich ting kontrole significantie 

6 0.63 0.87 1.25 + c; 
21 0.35 o.44 0.53 + CZ. 
23 0.06 0.22 o.84 + ~ 
61 0.61 0.57 -0.25 + >< 

90 0.76 0.70 -0.30 + x 

94 0.18 0.24 0.36 + c;_ 
101 0.57 o.41 -0.93 + 'X. 

113 0.35 o.46 0.62 + c; 
122 0.33 0.60 1.46 + a 10% 
148 0.35 0.59 1.30 + ~ 10°~ 
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TABEL VII 
Attitudetest kategorie E: Leerprocessen en didaktiek 

voor schaal en significantie-grenzen zie tabel v. 

verwachte niveau 
item ~-voor J-na t rich ting kontrole significantie 

16 0.76 0.82 0.72 + c.. 
32 -1.37 -1.38 -0.08 c 
37 -0.10 -0.30 -o.86 ~ 

40 -1.31 -1.48 -0.97 ~ 
42 -0.08 0.29 1.77 + 4 §% 
43 -0.12 0.03 0.70 + c 
52 1.37 1.22 -0.94 + x 
66 0.69 0.75 0.26 + c;. 
71 -0.65 -0.73 -0.54 c 
74 0.7.IJ 0.89 o.84 + ~ 
81 -0.14 0.08 0.98 + c 
82 -0.20 -0.22 0.09 + c: 
96 -0.10 -0.08 0.12 + ~ 

100 o.43 o.64 0.97 + L; 
103 1.18 1.37 1.05 + ~ 
108 -0.02 0.13 o.68 + c; 
112 0.33 0.08 -1.12 + )( 

120 1.20 1.27 0.39 + t:: 
121 -1.20 -1.33 -0.83 ~ 
123 1.04 1.30 1.44 + c 10% 
129 1.20 1.37 1.03 + <:;: 
130 -0.20 -0-.63 -2.06 c:: 2.5% 
135 0.73 1.02 1.49 + ~ 10% 
136 -o.88 -1.24 -2.30 ~ 2.5% 
138 -0.27 -0.32 -0.27 + x 
150 0.20 o.48 1.29 + c;: 10% 
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TABEL VIII 

Attitudetest kategorie F: Omgang met kinderen 

voor schaal en significantie-grenzen zie tabel v. 

verwachte niveau 
item ~ -voor ~-na t rich ting kontrole significantie 

3 -0.71 -0.94 -1.21 c 
7 0.92 1.00 0.39 + c 
8 -0.92 -o.84 0.38 x 

10 -0.69 -o.48 1.10 'X 

17 -0.59 -0.30 1.41 + c. 10% 

,18 1.27 1.33 o.42 + L; 

25 0.06 0.10 0.18 + c 
30 1.00 1.32 1.83 + ~ 5% 

34 1.02 1.52 3.13 + c; 1% 

39 0.94 1.25 1.71 + ~ 5% 

41 1.02 0.94 -0.49 + x 
45 -1.33 -1.02 1.54 + C, 10"~ 

48 0.53 0.57 0.20 + c. 
49 -0.39 -0.24 0.73 + L; 

50 0.71 o.86 o.88 + c:. 
55 o.oo 0.10 0.56 + ~ 
56 0.25 0.16 -0.36 + >< 
60 0.08 0.06 0.71 + 4 
69 0.02 0.27 1.23 + ~ 
73 0.33 o.48 0.72 + ~ 
77 0.76 0.98 1.60 + c._ 10% 

78 -0.71 -0.92 -1.09 c;_ 
84 0.12 0.11 -0.05 + )( 

85 o.o4 0.24 0.90 + c. 
86 -0.1~ 0.10 1.11 + c: 
88 0.31 o.43 0.60 + c:-: 
89 0.76 0.70 -0.61 c; 

102 o.43 0.56 o.68 + c; 
105 0.22 -0.10 -1.28 + ')( 

110 o.47 o.68 1.39 + c; 10% 
111 0.55 0.57 0.11 + L'.; 

.115 0.82 1.03 1.18 + L:: 
·...ervolr; op pag 40 
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TABEL VIII(vervolg) 

j<-na 
verwachte niveau 

item j-<-voor t rich ting kontrole significantie 

118 0.59 0.59 -0.02 + ><. 

125 0.16 0.71 2.43 + ~ 1% 
127 -0.39 -0.79 -2.02 < 2.5% 
131 0.92 1.14 1.22 + ~ 
133 -1.27 -1.49 -1.52 ~ 10~~ 

139 1.08 1.06 -0.12 + '>< 
140 -0.29 -0.59 -1.65 L; 100,.6 

143 -0.27 -0.33 -0.38 + x 
144 -1.53 -1.54 -0.07 c; 
146 -Oo63 -0.89 -1.44 < 10% 
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TABEL IX 

Attitudetest kategorie G: gewenst gedrag bij kinderen 

voor schaal en significantie-grenzen zie tabel v. 

verwachte niveau 
item jA.-voor /-na t rich ting kontro1e si)Jnificahtie 

4 e.22 0.56 1.75 + L; 5% 
9 0.78 1.05 1.26 + ~ -

11 -1.18 -1.03 0.75 )( 

13 1.39 1.44 o.43 + c; 
26 1.41 1.40 -0.08 + x 
44 o.47 0.71 1.46 + c 10% 
47 1.41 1.56 1.07 + c:; 
58 0.53 0.73 0.90 + c 
72 1.29 1.48 1.29 + ~ 10% 

75 1.2~ 1.21 0.23 + c:. 
87 -0.71 -o.86 -0.67 0 
95 0.24 0.35 0.52 + c; 
99 1.41 1o40 -0.08 + )C 

147 -1o41 -1.51 -0.77 c, 
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Vragenlijst Werkgroepen Algemene Onderwijskunde 

Hieronder volgen een aantal uitspraken die betrekking hebben op de werk

groepenkursus A.O. die U gevolg~ hebt. Het gaat er niet om of deze uitspra
ken juist of onjuist zijn, geef Uw eigen mening, zoals U het ervaren 
hebt. Deze vragenlijst wordt niet gebruikt voor een persoonlijke beoordeling, 
U hoeft Uw naam niet te vermelden. 

Noteer het antwoord op elke vraag op de lijn links van de vraag in overeen
stenming met de volgende schaal: 

Volledig mee eens "' +'2. 

2 Wel mee eens +1 

3 Onzeker = 0 

4 One ens _, 
5 Volledig mee oneens,,. - 2. 

+o.~~ I. Er was duidelijkheid over de te verrichten taken en doelstellingen 

-o.8b 2. Ik kan de kursus niet aksepteren als zinvol in eem ler. arenopleiding 

-o.gG 3. De theoriezittingen hebben voor mij geen nuttige nieuwe inzichten 
opgeleverd 

+.J.:l1_ 4. Het aktief bezig kunnen zijn vond ik een groot voordeel van deze 
werkgroepen 

-0.1C,. 5. De handelwijze van de leiding werd niet voldoende gemotiveerd 

~~ 6. Ieder kon geregeld zijn eigen mening naar voren brengen 

+ c_t:,'S) 7. Mijn interresse in didaktiek is vergroot 

+0.16 8. Ik weet nog steeds niet wat ik aan moet met de grondtendenties uit 
de persoonlijkheids-theorie: autonomie en homonomie 

+U.S 9. De sfeer in de groep was goed 

+1.1'? JO. Ik vond de uitvoeringszittingen leerzaam 

-o.13 JI. Ik den£ dat ik in een veel vrijer programna verder was gekomen op 
dit gebied 

-+I. SI 12. Werkgroepen zijn effektiever dan kolleges 

fD.5ol3. Mijn studiemethodiek is niet verheterd door deze kursus 

-o.2i 14. Bij de vooraereiding van de lessen heh ik expliciet rekening gehouden 
met ee verschillende soorten leerprocessen 

-o.?3 15. Bij het nabespreken van proeflessen kwamen niet de volgens mij 
relevante punten aan de orde 

~~44 16. Er werd goed gebruik gemaakt van audio-visuele hulpmiddelen 

+o.r~ 17. Het programma vroeg meer dan de studenten voor elkaar konden krijgen 
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+0.11 18. Er werd voldoende aangegeven hoe de onderwerpen in de totale 
kursus pasten 

-t). 29 19. Het Flanderssysteem zal voor mij als leraar niet hruikhaar zijn 
als zelfevaluatie-instrument 

- I. 'S~ 20. De leiding had krachtiger moeten zijn 

-·O. 41 21. Ik vond de werkwijze voor de verwerking van de theorie effektief 

- 0. if :5 22. Ik voelde mij niet altijd vrij genoeg om in de groep mijr, mening 
naar voren te hrengen 

+t.16 23. Ik denk dat inzichten die ik hier verworven heh nuttig voor 
me zullen zijn in een evt. onderwijspraktijk 

+-o.~l 24. Het tijdschema was storend 

-O.Sf 25. Het helangrijkste voordeel van werkgroepen vind ik dat ik nu 
geen tentamen hoef te doen 

-o.~8 26. Ik weet niet wat het verschil is tussen autonomie en autoritair 

-0.10 27. Ik heh alle individuele studieopdrachten uitgevoerd 

-0.~o 28. De inhoud van de kursus had geen duidelijke aanknopingspunten 
hij de praktijk 

+o. 02 29. De tijd werd goed be steed 

-0.~I 30. De leiding legde teveel haar eigen inzichten op 

-o.5o 31. Er werd fleksibel met het vastgestelde programma omgespromgen 

+o.~1 32. De doelstelling van de kursus werd bereikt 

In de onderstaande ruimte kunt U aanvullende opmerkingen over de kursus maken, 

suggesties ter verbetering zijn ook welkom. 
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V1--en~ 1~&1- bei1ef{~~ Je fCA'f;.{ef (t.,.,0 V()"'d.e dkd~v5"2e'-" 

1. De meestc kinderen zijn ~ehoorzaam. 

:~. lCinderen die "leuk c~oen" hebben wa<.:rschi:inlijk een te 

hoge dunk van zichzelf. 

'3- Onb~lnn~·c_·i.:ke gevallen van disciplinaire aard kunn::>n soms 

I+. ~.ierle,:;enh·2ic"i is be ter dan vrij:posti ;i1cid 

)• lesgeven wordt nooit eentoni~ 

C .Je mceste leerlin~;en 1·1a.:;rcleren niet n.:tt de lcraar voor ht"!n doct 

? •.. ls de lcraar met de lecrlini~en meelacht in amusante klo.svoor-

vallen, is de klas gcncigd uit de band tc n~-.rint~en 

3. De ome~ang van kinderen lci:::tn te strentt; gccontrole"-~rd Horden 

9. ,;en kind moet leren zijn voor- of afkeur voor zich te hou<.len 

10. Het is soms goed een kind te berispen in bijzijn van andere 

leerlingen. 

11. Onvoorwa'lrdeli,jke r;ehoorz:1amheid v.::.n e•'n kind is niet gewenst 

L.:'. l· erlint~en moetcn meer huisnerk opkrij,:~en 

1.). De ccr~:;tc les die et:n l~ind meet leren is de onderwijzer 

zonder aarzeling te t;choorzamen 

14. Jongc mcnsen zijn in de tecenwoordi3e ~ijd moeilijk te 

be,;;rij:ren 

15. ~r ligt te veel nadrruk op het handh vcn van de orde in een 

kl as 

16. Het niet mee kunnen van een lcerling is zelden de schuld van 

de onderr1ijzer 

17. ~r ~ijn momenten dat een lernar niet kwalij: kan worden 

cenomen als hij zijn geduld verliest met een lPerling 

l p o. .~en ler:\.<'r moet nooit sexproblemen met leerlin1;en bespreken 

19. Leerlingen hebben het te c;emal~LelijL :L;; de moderne school 

20. V.:.1n een lera-.r kan niet worden verwacht ,1at hij zich druk 

mnakt om problemen van een leerling 

21. Lce:clin,·:en ver.-mchten van de lera;1r te veel hulp bij het 

verwerken van hun lessen 

22. Van ~en lernnr kan niet worden verwucht dat hij een vrije 

avons opoffert om een kind thuis te >e:·,oe1<:en 

23. De meet>te leerlingen trachten niet hun lessen met de vereiste 

inspanninG te verwerken 

24. Te v~el kinderen l3at men teGenwoordie hun eigen ~ang gaan~ 

25. Ifot is g·e,monlijk de sc;rnJd vun de ler<10.r als 'leerlin[;;en 

niet ::-;ehoorzar,1en 

;'(,. ·;en 1ciwl moet ~eleercl 11orc~_en volwasr>•:men zonder vr:=\Gen te 
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29. Kinderen hebben een natuurlijke aunleg onordeli.ik te zijn. 

~.iO. Een ler:.1ar kan niet vt>cl wa:'l.rc.c hecuten .t.>n V(-'rk1r-u·:i.n,:cn 

~)l. .Sonunice kincleren vr:v:en te veel 

32 .'.;en lecrlinti: hoeft niet op te ~;t<<<m <1-ls hij c<:n beurt krijct 

)3. Vim een lera:lr kan niet 1.<or 1:en ver:·;acl"t d •t hij ;?(m kind. de 

baas is ala ,'iens ouders het nict kunncn 

j4. :!;en ler:c::~r moet nooit in bijzijn ven le,;rlin ·pn L·b:n blijk•.'n 

dnt hij V:ln iets nict o;,i cle hoo;te ic. 

35 • .'.)isci1)line in de moderni? school i.s niet Gtren~ r;enocg 

36. Je mee,~te lc,:rlin;··en onthreckt het aan sc'.ceppcnd vermo. ·en 

:"7 • .i3eoordelinc van \:erk noet al n~c:.1r ·_~l'lci.uc; de leerlinc v::riercn 

ern.stip: op 

:s. Um de orde in een klas te bewaren moet tle leraar onsovoeliIT 

zijn. 

!+n •. ;ucces .sti.lirnl1:ert m•?er dan miGlul::kin::: 

':l. '!cr:o-.onnen belevenissen mo•"'ten even Z\'l''<>.r r;eGtraft c;•or6en 

'3.lr; liee:en 

L,.:'. • .;:;H:e l;: rlin,_; in de 6e ldas moet de voor.~;e1>chrevcn 6e klas 

lcesvaardiheiJ. he'oben 

43. ~en goede stimulans is kritische vercelijkinc vnn het qerk 

van een le;~rling met cbt v11n andere leerlin~,;cn 

41~. liet iG betar voor ecn kind bedeesd te zijn d~n jongens- of 

mei.-~jes[;ck 

1f5. i)ij .. -,ijze van straf mri.;_~ nooit een l'~ger cyfer \'Jorden r:eceven 

!+(',. 1'<:!,·;c~m:oordid zouclen meer ' 1ouderwetse kw=;tijdin:~;rm" nodif,' zijn 

L1-'l. ,,k:t kint'i. ri!oet J.cren dat de lcraar het altijd hct be.ste wcet 

43. verhoocde vrijheid in de klas leidt tot vcr~arring 

4'). Vnn ''"'n ler.'.cC<r kan nic~t v:or•\en veri:~.cht dat hy sympathiek 

stn .. :-ct tc"onover spijbelR.:cirs 

:;; • Leraren moeten meer autoriteit over de leerlin;;en uitoefenen 

dan zij doen 

51. 0rdeproblCLlell zijn de grootste zorc VRn de lernar 

52. De achterblijver wcrkt w~Rrschijnlijk niet hard genoeg en 

ze t '?.i ;1 nie t voldoenc1e in 

53. ~r ligt te veel klemtoon og goede cyfers 

511-. De meeste kindcren ontbrcekt het aan beleefdhcid tc~eover 

volwa~>senen 

55. ,,r;rc,;; i0v~ kinderen zijn ltct ;jroot.ste ~1r0hlecm 

56. Soms is nodic dat de hole kl.as gentraft w0rdt, als de schul-

ili: :e niet ontrnaskerd wordt. 

'37. Ve cl onderv:ijzcr.s rijn niet ernstig i:,cnoeg in hun omr;ane 

iiu:'t lcerlin,"en 
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~8. hinderen meet men zien en niet horcn 

5'). ~en ler.1ar rnoet min:~tcn.s een paar t:el:o:-tkor.'li.1, :en l~<?;,:,,::n 

60. Eet ic ;~cm::;.k;.:.:elijker cii.sci~'lin<:.irc problcmen rec>t te zett.en 

llan zc tc vo,) ,·~.,::omen 

,;l. Kind~rcn zijn ;~ewovnli;i:~ i 11 de kJ.as Le gezellit:. on er elk'.1."lr 

ovc r, :el<c~ t '' n 

G~5. t :;:;cn;,1oor6i;_~ wordt in clc kln.s tc Vl~C~ onzin verkocht 

6L1-. _.2t is oik·Ji;'ls scyld v:cn de school 11ls >inderen spijhclcn 

65. l\:i:.dere:1 ziju te xm:iqc;Ri:un:s onbezor_c;cl 

66. Leerlint;"cn die niet cL~,c;elijl-:s hun lc~;sen leren r-:oeten school 

blijven om zc te leren 

G7. L1cerlin,jcn van vrecm,_;_e nationa~_iteit m:iken de ta:<k van de 

leraar r;ewoonlijk minclcr ::'.nncenaam 

6C-. De meeste kin :.eren zouden r;rn2g goecl enr:els '':ebr ,iken 

b·). Het opgeven van extra 

unnier v·;n stra-Ffen 

huisnerk i.:3 clikwijks een effectvolle 

'/O. Oneexrlijkl1eid als b. v. beclriec\'en is wel e~n van ernstit~ste 

morele vergrijpen 

(71. Kinderen moe::;ten mc;cr vrijhei< hebben bij het verwe:cken. I/an 

de lecrstof 

72. L-)crlin._;en moeten leren onderwijzers te re0pec teren om r,een 

undere reJen dan dat zij onder~ijzer zijn 

7). Kinderen be~oeven niet altijd de reden te begrijpen voor het 

~edrag in de samenlevin~ 

'?l~. _ •.::erlinr;en zijn ge'.'/Oonlijl;:: onbekwaam hun eigen onder\;1erpen 

vnor themas en opstellen te kiezen 

75. Geen enkcl kind be;ioort tegen de autoriteit te rebelleren 

7(,. _;r i~~ tc~: crn~·oordir; tcvceJ toegevencl';cid in de beh<-•ndeling 

v -n kj.ndr_~rt~n 

T?. Iloeilijke discipl.innire ~)r<Jblemen zijn zelden schuld van de 

73. De i:;rillen en impulsieve verlangens v n kinderen zijn waard 

er aandacht aan te bestedcn 

?9. !{,,t is ·ewoonlijk voor kinderen moeilijk ~\am!ij zingen op te 

vo:J en 

~~(:. Ki :dercn he 1ben tc ·:cnr1.:•ordig tevec·l vrij;~cid op school 

[}l. Alle ; .inclc~ren nll.rntn op zevcnjari1;c lw::ftijd beginnen te 

lczcn 

ven v:~.n pre .t;, tic 

;_;__;,,. Kinderen kur~nen niet lo;;isch redeneren 
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-4. ~en ler 1· .. r ::1c.,g V'm Zl.Jn 1 ·:'1·lin.,;c:11 :<···~n ._,J~, t.te uit.iru· '''J 1, ,· • 

toJ ._ .,_, .• ren 

!:1is~:1':~ 

(J,,... cu. .i.lE3 1~en kind iets •::il 7..C:';,;en of tijdens .~.c:: _LC.S 

kri ·:~·en 

~e 1 0rlin;on betcr 

',: • _.r· worcien teveel activit<~iten die fats<'ensbegrip missen in hct 

progrc;m va.n de modernc r;c!wol ~:eintroduc·.· 1 ~·rd 

';3. Linll1T0n rn.·ebten meer v ijhei:l in cle klas krij~en 1lan ~i;e

•:;oonli,jk het :;evo.l is 

<;4. ·)e m :este lecrlin ·pn zijn onnodig onoplettend W"'t b:!treft 

de wensen van de ler~ar 

95. I:indcrcn moeten nict vcr.N:i.chten het eerst a<-•n het woord te 

konen, als volwassenen ir~ts will en zec!;en 

~6. Lecrlinf"•'n snappen c;ev;oonlijk nieuwe loerFstof maar langz::wm 

C) .' 
/ (. I,cr,iren raoetcn de huiselijke omstHndi1~hcrlen van elke lecr

lint; kenncn 

~~<]. ~.e(~rli11,_;cn kunnen so1ns strn:~l vervelend zijn 

99. K:i_n.1leren behoren gcen vr·\. ;~n over sex te stellen 

lCu. Hen noet kinderen precies vertellen wnt en hoe ze iets moeten 

do en 

101 • ile meeste leerlincen zijn zorgz~nm voor hun lera3rs 

io;~. ~"luisteren moet niet toer,-estaan worden 

lG). Van verlegen leerlingen moet specL.~·-'l worden verlangd dat 

zij opstaan bij het opzecgen 

104 Lernren moesten kwesties vnn gedrag ernstiger opnemen dnn zij 

<ioen 

105. ~en leraar ma~ nooit de klas aan zijn lot.overlaten 

1U6. Van cen lerac.tr kan niet worden verwacht dat hij meerwerk 

doet dan waarvoor hij wordt betaald 

10'?. Nie ts kan me er irri teren dan sommir;e l·~erlingen 

1U8. Gebrek aun inspanning is waarschijnlijk ~en van de mce:;;t voor

korn,,wJ o oorz:.du.,n v:in mi•.>lukking 

l<J9. J 0 nc;e monsen zijn te, ;cmio,>rdit; te lichtzinnic; 
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11. 'i'r· .~:c' L~erLi.n ·en t · rt en hen list ie.i 'nd 's ;~e· ~uld 

11--.• :3evor ~er in,·:: is vv.n bc~lanr:; r>ei•:nns de . edlj vor stimul ins 

11_,. ~,eerliu·en he~)bcn er pJe·/,ier in de lcra~:r te verve'.en 

11:+. ~~ind':ren <.lenken r:ewoonlijk niet voor iichzelf 

115. l~lasre :elo en voorsc hr if ten r:1oeten ons.: lwn,,11 'r gea.ch t or." en 

10iet .er~.;-elijk te wer'-en 

11':. 1.indci·en zi,jn zo sympat:~ieL d ·t liu!1 t~kortkomin ·en meest ,l 

' ..L. 

l.',,. 

l, 'To 

ov.:r [;·2t hoofd. c;czien >U!1i1('11 . ·ord~:n 

:;lle kin, cre;1 op· wLten 

1~ inJr~ron 

tc VC<~l 

,, 
'-'"-' in t<.:.rcssr:.r1 v·ti1 (~c 

l • :: • llet ic3 .'.>0•110 nodi,s belol' ten :«'.111 kinderen gedaan te breken 

1..0. !.in er·.;11 zi '.n niet ri.i_· :.(~110e~·: om 2.clf b: bc.slir:>cen 

i:~') • ....;.~n ' in"J d.,_t no.; ·clbijt •1oet sciia3i;cto b:L,jc.:-h1·;:i,cht '.:orclen 

1 J:. · i!ld"rr•n zullen zelfstnn(lig .~c;nl~en ls 7.,C! dn.t mo·;"'n 

·en excuus voo.~· de over[':evoi=<: 

l 1.illdr:r(~ll kUllD·~ll niet ,~;;] nmao.J vortrou;·:.j '.'Or'.iOn 

l ·_·,. Kind0rr~11 moetcn de re-'le1; weten v·1n 1·1"1t :10n vorbo,".on Y!orc'.l. 

l_ '_). ~oonl:.jk Je onintcrcss2nte en moeilijke onder ~rpen 

w ,. 1'v:in ,~e l•' ~rlin,: ltet mcest 011F,tri,ikt 

l~'\.;. .clt l.::i<l.in1; ;,!oet :~ic 1 dc:;elij'.- be'.'tt:.,;I; ~ijn v:1n ·:'!1t men van i1em 

v0rl<'cn:·t 

(L or de .~.c hool 1_;;0or:;«-l.nir;e•:rd 

} ~.;. tl"t kincJ. dat .stottert 1.iO<'t 1;1en ceJe,-;en Wi·'l ;jt::Ven mecr spreek-

1J,~urtc11 te doen 

l:)'). Ve leraar moet de klachton V~'n 1 let kind, d::i.t .stc~cds over in-

gebe1'l(le y,:i_e 1 ~ten ·pra;1.t , n·,.:_:_::t "l. cft i1c · 1·] ~ . ". . •. . "::; ·;. ~c n. 
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i: '-'· •:Jnd:~r ijzcrs overr:chC1tten wellicht de c:i_·n~t v.·0 n c~e bedoe:linc 

vc_m net 1:ind dat smeri[~C brief jes sr.:11'ijft 

l'+~_. Under .•ijzers mo_:2n niet ver 'lCi1te1; :12t cie leerlin ,~11 hon 

aarJi~ vin.c;en 

14<-'. li..indcrcn trei'en beschaafder O,;' ::an vclc volw•1 ·cs,;ncn 

14J. Ar:ressieve kinderen eisen \le mcestc :-1:"n((a.cht 

ll.J-4. Ler::ren kunnen net zo ::;oeJ a.ls lccrlin. · 1 ~n on1~eli.ik 11e1'bl'D 

14~;. De huidir:;e jeugd is niet ~:;lcchter dan ,~_i.· v:rn d·~ voric;e 

t:ene r::i tie 

146. Orde bewaren is niet het :µrobleem, dnt vcel onderwijzcrs 

er v;:i,n ma.ken 

147. ~en lrbrlinCT heeft hat rccht het openlijk met de lerQAr niet 

eenG te zijn 

14.~-. IIet m~este wane;cdrag van leerlingen is 01:1 de lero.rlr te ver

velen 

149. \;en kan V<m leerlingen niet verwachten (lat ze de sc".-1001 

pre t tic; virn'ien 

150. Bij het taxeren van e~n leerling moet geen oftderecheid ~e

m~akt warden tussen inspanning en celeerdneid 


