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Voorwoord 

Wanneer men het onderwijs aan grote groepen studenten zodanig wil 

inrichten dat elke student op een individuele manier kan studeren, 

dan brengt dit een aantal specifieke problemen met zich mee, 

Het konstrueren van "geÏndividualiseerde kursussen" is een aktivi

teit die in de onderwijswereld groeiende aandacht krijgt. De door on

derwijsresearch meer ekspliciet gemaakte leertheorieën en de moderne 

methoden van informatieverwerking maken het mogelijk om nieuwe wegen 

in te slaan en om oude wegen aan te passen en te verbeteren. 

Dit proefschrift handelt over de konstruktie, het beheer, de eva

luatie en verbetering van geÏndividualiseerde kursussen zoals die 

door de vakgroep Technische Mechanika aan de T.H. te Eindhoven wor

den verzorgd, Onderzoek naar de inhoud van de leerstof en naar de 

vorm van het overdrachtssysteem richtte zich in eerste instantie op 

het eigen vakgebied, maar steeds werd getracht de resultaten te ge

neraliseren en voor andere vakgebieden toepasbaar te maken. 

Een belangrijke voorwaarde bij de ontwikkeling van het onderwijs

systeem was de eis dat binnen relatief korte tijd met weinig man

kracht een praktische realisatie mogelijk moest zijn. Daarom werden 

de uitgangspunten zo systematisch mogelijk gefundeerd en werd geko

zen voor een iteratieve opzet zodat verbeteringen suksessievelijk 

konden worden aangebracht, 

In nauwe samenwerking met de groep Onderwijsres~arch van de T.H.E, 

werd het onderwijssysteem ontwikkeld en geëvalueerd. Om inzicht te 

verkrijgen in de meer fundamentele problemen worden goed gekontro

leerde eksperimenten uitgevoerd. 

Veel problemen rond de konstruktie en besturing van geïndividuali

seerde kursussen zijn inmiddels opgelost zoals uit het volgende moge 
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blijken. Een aantal andere problemen wordt gesignaleerd waarvoor nog 

verder onderzoek noodzakelijk is. voordat een oplossing kan worden 

gegeven. 

Waar dit mogelijk was. is in dit werk bij de beschrijving van de 

verschillende processen afgezien van specialistische voorbeelden uit 

de mechanika, zodat dit proefschrift hopelijk een informatiebron kan 

zijn bij de ontwikkeling van soortgelijke geÏndividualiseerde onder

wijssystemen, 
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HOOFDSTUK I 

Inleiding 

1.1 HISTORISCH OVERZICHT 

Al een aantal jaren leeft in de vakgroep Technische Mechanika van 

de afdeling Werktuigbouwkunde van de Technische Hogeschool te Eind

hoven de idee dat onderwijs niet alleen gegeven of genoten kan wor

den, maar dat het tevens een objekt van onderzoek moet zijn. In de 

onderzoekaktiviteiten van de vakgroep vormt het onderzoek van onder

wijs dan ook een belangrijk aandeel. Dit onderzoek richt zich in 

eerste instantie op de eigen kursussen, maar de resultaten ervan wet

tigen de verwachting dat in bredere kring het onderzoek zijn nut kan 

afwerpen. De belangstelling voor het onderzoek van de door de vak

groep verzorgde kursussen is mede gestimuleerd door kontakten met de 

groep Onderwijsresearch en met een aantal werkgroepen uit de afdeling 

Werktuigbouwkunde van genoemde hogeschool. 

In 1967 werd een onderzoek naar studiebegeleiding aan eerstejaars

werktuigbouwers (Klip, 1970) gerealiseerd. Dit onderzoek vereiste 

onder meer een zo betrouwbaar mogelijke meting van de prestaties in 

de technische mechanika. De introduktie van toetsen met gestandaardi

seerde vragen en geprekodeerde antwoorden leidde tot een eerste aan

zet van het eigen onderzoek. De vergelijking tussen een klassiek mon

deling tentamen en een tentamen op basis van een toets met meerkeuze

vragen (Janssen, 1968 a) gaf aanleiding tot de geleidelijke invoering 

van tentamens in de vorm van gestandaardiseerde meerkeuzevragen 

(items) voor alle door de vakgroep verzorgde kursussen in het propae

deutisch en kandidaatsgedeelte van de opleiding (Janssen, 1968 b). 

Analyse van de antwoorden op de meerkeuzevragen attendeerde op on

derdelen van het vakgebied die door de studenten meer of minder goed 

beheerst werden. Op grond van deze gegevens konden in de volgende 

kursussen veranderingen worden aangebracht in de leerstof of in de 

I I 



leerstofpresentatie en kon later worden nagegaan of die veranderingen 

ook verbeteringen waren geweest, De analyseresultaten kwamen dus niet 

direkt ten goede aan de studenten die de gegevens, ten behoeve van 

die analyse, hadden geleverd, Pogingen, waarbij de docent tijdens een 

hoorkollege zijn voordracht bijstuurde aan de hand van antwoorden op 

door hem gestelde meerkeuzevragen, mislukten (Janssen, 1970), Het 

bleek dat enige weken na de aanvang van de kolleges het verschil tus

sen de door de docent aanwezig geachte kennis en kunde en de bij de 

studenten reëel aanwezige kennis en kunde zo groot was geworden, dat 

een voortzetting van deze vorm van leerstofoverdracht niet·meer zin

vol leek. (Veel studenten trekken deze konklusie zelf en blijven als 

konsekwentie daarvan dan ook bij de kolleges weg, De aan~ezigheid 

van een redelijk kollegediktaat stelt hen toch in staat de benodigde 

kennis op te doen), 

Hoewel de vakgroep er in slaagde de prestaties tijdens de tenta

mens redelijk betrouwbaar te meten en de beoordelingen in de loop der 

tijd redelijk konstant te laten zijn (v.d.Wijgaart, 1968) richtte 

de kritiek van de docent zich vooral op een tweetal punten: 

- na enkele kolleges is er vrijwel geen binding meer met de groep 

studenten. De docent krijgt weinig of geen responsies uit de zaal 

en moet zich meer en meer beperken tot louter kennisoverdracht, 

- de gegevens die uit analyse van tentamenresultaten volgen, komen 

niet ten goede aan de meest betrokken groep studenten. 

Op welke manier de ontwikkeling binnen de vakgroep is verlopen, 

wordt verklaard aan de hand van een drietal kursussen. 

Inleiding Teahniaahe Meahanika 1 

Publikaties van Keller (1968) en Green (1969) waren een stimulans 

om de bestaande vorm van informatieoverdracht en toetsing van kennis 

en vaardigheden drastisch te wijzigen. In september 1970 begon een 

kursus Inleiding Technische Mechanika I voor eerstejaarswerktuigbou

wers waarin de volgende onderwijskundige principes gerealiseerd wer

den: 

- een student bepaalt zelf zijn studietempo 

- een student krijgt de leerstof aangeboden in overzichtelijke delen: 

blokken genoemd 
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- voor elk blok is een toetsingaprocedure aanwezig waaruit voor een 

student aanwijzingen volgen over de onderdelen van het blok die hij 

nog niet in voldoende mate beheerst (terugkoppelingsmechanisme). 

Belangrijke randvoorwaarden die de konstruktie en de struktuur van de 

kursus .bepaalden, waren: 

- het onderwijssysteem moet aan grote groepen studenten worden aange

bOden 

personele en materiële hulpmiddelen zijn slechts in beperkte mate 

beschikbaar 

- routineaktiviteiten moeten daarom zoveel mogelijk geautomatiseerd 

kunnen worden 

- tijdens de kursus moeten gegevens verzameld kunnen worden waaruit 

na evaluatie mogelijkheden tot verbetering van de kursus volgen. 

De eerste resultaten (Braak, 1971) waren zodanig positief dat op de 

ingeslagen weg werd voortgegaan. Een evaluatie van de kursus in 1970 

en in 1971, waarbij ook persoonlijkheidskenmerken van studenten als 

belangrijk geachte parameters werden betrokken, resulteerde in het 

promotieonderzoek van een medewerker van de groep Onderwijsresearch 

(Verreck, 1973). 

Aanvankelijk waren de blokken strikt hiërarchisch tot een kursus 

geordend; in principe kon men pas aan een volgend blok beginnen als 

het voorafgaande blok was afgesloten. Voor de toetsingaprocedure was 

een serie toetsboeken beschikbaar, waarbij elk boek de voor die toets 

te maken items bevatte. Het aantal verschillende toetsboeken per blok 

werd door toevallige omstandigheden bepaald. Het skoren van de ant

woorden op de items gebeurde door een groot aantal (circa 10) student

assistenten •. Hoewel daarbij gebruik werd gemaakt van antwoordsjablonen 

kon een aantal fouten (circa 5%) niet worden voorkomen. Na afloop van 

de kursus werd alle informatie van de antwoordformulieren via pons

kaarten en ponsbanden gezet op een magneetband. Daarna werden de ge

gevens geanalyseerd. Door de grote aanloopmoeilijkheden waren de 

analyseresultaten niet beschikbaar voor het begin van de volgende 

kursus, Veranderingen werden toen slechts aangebracht op grond van 

subjektieve gegevens en indrukken van docenten. 
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In 1972 kon door gebruikmaking van het P9200 time-sharingsysteem 

van het rekencentrum van de T.H. Eindhoven,een groot gedeelte v9n de 

werkzaamheden geautomatiseerd worden. De toetsen werden samengesteld 

door pseudo-randomtrekkingen uit deelverzamelingen van items. 

De antwoorden op de items werden door de student gekodeerd op een 

schrapkaart, Deze kaart werd door een kaartlezer, die aan een termi

nal was gekoppeld, ingelezen. Via de terminal werd de student de uit

slag van de skoringsprocedure direkt daarna meegedeeld, Door het kom

puterprogramma werd tevens bijgehouden welke blokken een student had 

afgesloten zodat een kontrole op aangevraagde nieuwe toetsen door de 

rekenmachine mogelijk was. 

Ten behoeve van de docent kon op gezette tijden een ponsband met 

data van.studenten worden geleverd, welke na herkodering geschikt 

was als invoerband voor een evaluatieprogramma. Dit programma lever

de tijdens de kursus verschillende soorten overzichten: 

- per student een beeld van al zijn prestaties sinds het begin van 

de kursus 

- per blok een histogram van het aantal studenten dat met een blok 

begonnen was, resp. het blok voltooid had, Dit overzicht betrof 

alle data sinds het begin van de kursus. Een apart overzicht werd 

gemaakt voor alle data die sinds de vorige aanroep van dit program

ma waren verzameld. 

De nadelen van dit time-sharingsysteem waren relatief lange wacht

tijden, beperkte geheugenkapaciteit en gescheiden operaties voor di

rekte informatieuitwisseling en evaluatie van de kursusdata achteraf. 

Voor een groot gedeelte werden die nadelen vermeden bij het systeem 

dat in september 1973 operationeel werd, Daarbij wordt gebruik gemaakt 

van een B6700 met time-sharingfaciliteiten (fabrikaat Burroughs). 

In tabel l is in een chronologisch overzicht nogmaals de ontwikke

ling van deze kursus weergegeven. Zie bijlage I voor de plaats van de 

kursus in de opleiding. Deze ontwikkeling in de eerstejaarskursus 

had vrijwel uitsluitend betrekking op het vormprobleem: er werd on

derzocht of andere vormen van leerstofoverdracht en hulp aan studen

ten de studieresultaten van die studenten zouden kunnen verbeteren. 
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Tabel l 

Chronologie van de kursus Inleiding Technische Mechanika l 

jaar kursus bijzonderheden 
kode 

1967 TMI Eerste studietoetsen t.b.v. Klip (1970) 

1968 TMI Eerste gestandaardiseerde tentamen 

1970 W70 Eerste geÏndividualiseerde kursus 

1971 W71 Geringe wijzigingen t.o.v. W70 

1972 W72 Gebruik van P9200 time-sharingsysteem 

1973 W73 Overgang naar B6700 met time-sharingfaciliteiten 

Er werden geen pogingen ondernomen om de inhoud van deze kursus dras

tisch te veranderen door andere doelstellingen als leidraad te nemen. 

Onderwijs Pakket Analyse 

De problemen rond de inhoud van een kursus kwamen daarentegen wel 

uitgebreid ter diskussie bij de voorbereiding van de kursus OPA: On

derwijs Pakket Analyse, opgenomen in het 6e semester, en in de kursus 

DG: het Dynamisch Gedrag van Systemen voor het derde semester in de 

werktuigkundige opleiding. Zie bijlage 2 en 3 voor de plaats van deze 

kursussen in de opleiding. 

De kursus OPA ontstond door samenvoeging van kolleges en instruk

ties voor het vak Trillingen en Balancering en het vak Voortgezette 

Sterkteleer. Door toevoeging van de oefeningen in het Werktuigkundig 

Praktikum werd in het voorjaarssemester in totaal anderhalve dag per 

week voor deze kursus in het rooster vastgelegd. Het doel van de kur

sus OPA werd globaal omschreven als: maak de student bewust van de 

gelijksoortige aanpak van analyseproblemen bij inhoudelijk sterk ver

schillende vakken. Een tweede reden voor de geÏntegreerde aanpak van 

verschillende vakken was de verwachting dat. meer dan voorheen. een 
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brug geslagen zou kunnen worden naar de praktijk-gerichte facetten 

van de werktuigbouwkunde. De ontwikkeling van deze kursus is in ta

bel 2 globaal weergegeven. 

Tabel 2 

Chronologie van de kursus OPA: Onderwijs Pakket Analyse 

jaar kursus bijzonderheden 
kode 

1968 Tril en Bal Januari: eerste gestandaardiseerde tentamen 

Sterkteleer Juni eerste gestandaardiseerde tentamen 

1970 Tril en Bal Scheiding kolleges en instrukties o'pgeheven 

Gebruik retraktator (Janssen, 1970) 

1971 OPA 71 Eksperimentele opzet: weinig deelnemers 

1972 OPA 72 Wijziging van het dynamika gedeelte 

1973 OPA 73 Wijziging van het sterkteleer gede,lte 

1974 OPA 74 Wijziging van het dynamika gedeelte. 

Het Dynamieah Gedrag van Syetemen 

De realisering van de kursus DG: het Dynamisch Gedrag van Syste

men, waar in het derde semesterrooster een dag per week voor is ge

reserveerd, was een gevolg van de aktiviteiten van een werkgroep uit 

de afdeling Werktuigbouwkunde waarin een drietal vakgroepen vertegen

woordigd waren: Produktie Technologie, Verbrandingsmotoren en Tech

nische Mechanika. Deze kursus verving een konglomeraat van weinig sa

menhangende vakken en oefeningen. Inhoudelijk werd de kursus geba

seerd op een inleiding in de systeemanalyse (Shearer, 1967), waarin 

een gemeenschappelijke aanpak van mechanische en elektrisèhe syste

men wordt behandeld, 

In september 1972 werd deze kursus voor het eerst aangeboden. Een 

van de problemen die daarbij moesten worden opgelost betrof de inrich-
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ting van een praktikum. Bij de vraag of een praktikurn zinvol is, kan 

pas naar antwoorden gezocht worden als duidelijk voor ogen staat wat 

de bedoeling is van dat praktisch bezig zijn. Er werden een tweetal 

dimensies onderscheiden: 

het leren eksperimenteren. De student moet in staat zijn een.op

stelling te realiseren waarin hij later de vereiste metingen met 

de gewenste nauwkeurigheid kan uitvoeren. 

- het leren werken met modellen, De student moet leren omgaan met 

geÏdealiseerde konstrukties - modellen - waarvan hij de mogelijk

heden en beperkingen moet ervaren. 

Als de doelstellingen zinvol lijken en er enig nut van een prak

tikurn verwacht wordt, dan nog is het niet direkt duidelijk op welke 

manier zo'n praktikurn moet worden ingericht. In ieder geval moet 

voorkomen worden dat studenten hun laboratoriumoefeningen kunnen uit

voeren louter op grond van resultaten die hun kollega's eerder gele

verd hebben. Een eis, die in de onderhavige kursus gesteld werd, 

luidde dat elke student in principe een unieke proef moest uitvoeren, 

Aan deze eis werd redelijk voldaan door uit te gaan van een groot 

aantal, in wezen identieke basisopstellingen, waarin een grote 

verscheidenheid van elementen kon worden gemonteerd. Met behulp van 

hetzelfde programma dat items uit een verzameling selekteerde, kon 

ook een selektie getrokken worden uit een verzameling elementen voor 

het praktikum. De student wist pas bij het begin van zijn oefening 

welke specifieke keuze er voor hem gemaakt was en deze keuze was zo 

duidelijk verschillend van de keuzen, die voor anderen gemaakt wer

den dat hij zijn opgaven zelf moest oplossen. 

De uitwerking van de eerste realisatie van het praktikurn was niet 

ideaal. De problemen rond praktika en laboratoriumoefeningen bleken 

nog zo kompleks dat na grondige literatuurstudie de doelstellingen 

opnieuw geformuleerd werden. Voortgezet onderzoek op dit gebied door 

de groep Onderwijsresearch en de vakgroep Technische Mechanika wordt 

gesubsidieerd door s.v.o., de Stichting voor onderzoek van het onder

wijs, (projektnummer 0239). Een gewijzigde opzet van het laboratorium

gedeelte werd in DG 73 gerealiseerd. Tabel 3 geeft een overzicht van 

de kursus in de loop der tijd. 
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Tabel 3 

Chronologie van de kursus DG: Het Dynamisch Gedrag van Systemen 

kursus 
jaar kode bijzonderheden 

1971 Werktuigkundig Praktikum deel III 

Inleiding Meten deel I 

1972 Voorjaar: oprichting werkgroep 

1972 DG 72 Najaar: eerste realisatie 

1973 DG 73 Wijziging in het laboratorium 

ProgrammatuUl' 

In onderstaand overzicht wordt een beschrijving gegeven van de 

technische hulpmiddelen die in de afgelopen jaren ontwikkeld en in 

gebruik genomen werden. Bij de realisatie van de komputerprogramma's 

werd veel steun verleend door J.W.B,M, van Lieshout uit de groep On

derwijsresearch. 

1968, Introduktie van tentamens met gestandaardiseerde vragen. De 

antwoorden van studenten worden op ponsband overgebracht en 

daarna verwerkt op de EL-XS van het rekencentrum van de T.H. 

Eindhoven. Gespecificeerde uitslagen gaan naar de student. De 

docent krijgt een overzicht van resultaten van alle studenten 

en gegevens over de kwaliteit van de items (itemanalyse). 

1970. Eerstegeindividualiseerde kursus (W70), Er is een serie toet

sen voor elk blok, Skoring van de antwoorden en kontrole op de 

voortgang van de studie gebeurt door studentassistenten. De 

antwoordformulieren worden na afloop van de kursus gelezen door 

een IBM 1232 "Optical mark page reader" en omgezet in ponskaar

ten. Deze kaarten worden omgezet in ponsband. De data van de 

studenten worden uiteindelijk overgebracht op magneetband waar

na de itemanalyse plaats vindt op de EL-XS, 
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Als toetsruimte kunnen een aantal kleine, verspreid liggende 

zaaltjes gebruikt worden. De toetsen kunnen alleen gemaakt wor-



den in de uren die op het kollegerooster gereserveerd zijn voor 

de betreffende kursus. 

1972. Voorjaarskursus (OPA 72).Inschakeling van het P9200 time-sharing

systeem. De toetsen worden voor elke student apart samengesteld 

door pseudo-random-trekking uit een itembestand. Nadat de stu

dent zijn toets gemaakt heeft, gaat hij naar een ruimte waar 

vier terminals ter beschikking staan. Via het toetsenbord van 

een terminal voert hij kodes in voor de gemaakte vragen en de 

daarbij behorende antwoorden. Nadat de student alle ingevoerde 

gegevens heeft gekontroleerd, worden deze verwerkt en wordt de 

uitslag via zijn terminal meegedeeld, De student brengt het 

uitslagformulier vervolgens naar een assistent, die de rele

vante gegevens via zijn terminal invoert in een kontrolepro

gramma. Het trekken van nieuwe toetsen wordt door het pro

gramma uitgevoerd nadat vooraf gekontroleerd is of aan alle 

eisen, voorafgaande aan die toets, voldaan is, De programma's 

zijn geschreven in Fortran IV. 

Voor het maken van toetsen is een zaal (50 personen) be

schikbaar naast de ruimte waar de assistent de toetsuitgifte 

verzorgt, Enige verdiepingen hoger in het gebouw is een ruimte 

met de vier skoringsterminals. Overzichten en itemanalyses kun

nen niet gemaakt worden omdat door machinestoringen niet alle 

data beschikbaar blijven. 

1972. Najaarskursussen (W72, DG 72), De studenten gebruiken een 

schrapkaart om hun antwoorden op aan te strepen. Een schrap

kaartlezer (Hewlett-Packard 2761B) is als invoerapparaat ge

koppeld aan een terminal. Skoring van antwoorden en kontrole

funkties zijn voor elke kursus in één besturingsprogramma ver

enigd. Op gezette tijden levert het programma een ponsband met 

relevante gegevens ten behoeve van een volgende evaluatie. Na 

herkodering is deze band geschikt voor verwerking op de EL-X8, 

zodat tijdens de kursus overzichten verkregen kunnen worden en 

na afloop van de kursus itemanalyse kan plaatsvinden. 

Er is één assistent die het beheer voert over de toetsruim

te,via de terminal nieuwe toetsen trekt en de antwoordkaarten 

verwerkt. In de loop van het semester heeft de verhuizing van 
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het rekencentrum plaatsgevonden; nadien wordt de toetsruimte 

elke middag en een avond per week opengesteld. 

1973. Voorjaar (OPA 73). Geen grote wijziging ten opzichte van de af

gelopen periode. Het komputerprogramma kan nu verschillende 

kursussen onder beheer houden. Voor de groep Ekonomie van de 

onderafdeling der Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen 

wordt een toetsencyclus ter afsluiting van een kollege op de:

zelfde manier als de eerder genoemde kursussen verwerkt en on

der beheer gehouden. 

In dit voorjaar begint in samenwerking met het Onderwijsre

searchcentrum van de Katholieke Hogeschool te Tilburg de ont

wikkeling van een vernieuwd "management"-programma dat in het 

najaar operationeel moet zijn. 

1973. Najaarskursussen (W73, DG 73). Overgang naar de B6700 met time

sharingfaciliteiten. Het nieuwe programma is geschikt voor di

verse kursussen en verschillende itemvormen. Toetstrekking, 

skoring en kontrole van operaties worden via één langzame ter

minal, met een kaartlezer als invoermechanisme, gestuurd, Over

zichten worden op aanvraag van de docent geproduceerd. Itemana

lyse kan na afloop van de kursus plaatsvinden; alle benodigde 

gegevens zijn op magneetband overgebracht. 
De programma's zijn in Algol geschreven. 

I , 2 ONDERZOEK VAN ONDERWIJS IN DE VAKGROEP TECHNISCHE MECHANIKA 

Het onderzoek van het onderwijs zoals dat binnen de vakgroep wordt 

verricht kan in principe in twee delen worden gesplitst, 

1. Een deel van het onderzoek richt zich vooral op inhoudelijke ken

merken. Veel gehoorde vragen zijn dan : 
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- welke kennis moet de student verwerven 

- welke vaardigheden moeten er geoefend worden 

- welke informatie moet er beschikbaar komen 

- op welke manier wordt hetgeen in deze kursus geleerd is, toege-

past bij andere kursussen? 

Anders gesteld komt de vraagstelling neer op de bekende formule

ring: wat zijn de doelstellingen voor dit onderwijs? In het alge-



meen is de vakgroep van mening dat de technische mechanika te 

veel als een geïsoleerd vak in de werktuigbouwkundige opleiding 

wordt beschouwd, De integratie tussen het mechanika-onderwijs en 

de praktijk van een werktuigbouwer moet niet alleen vanuit de 

meer konstruktief gerichte vakgroepen worden gerealiseerd, Vanuit 

de vakgroep Technische Mechanika worden dan ook initiatieven ont

plooid om de gewenste samenwerking vorm te geven. De samenvoeging 

van de groep Technische Mechanika en het Werktuigkundig Praktikum, 

tijdens de formatie van vakgroepen, is daar een voorbeeld van. 

Pogingen om de kloof te overbruggen door kursussen te ontwer

pen waarin zowel de theoretische als de praktische en eksperimen

tele technieken worden geÏntegreerd vinden hun neerslag in de kur

sus OPA: het Onderwijs Pakket Analyse en de kursus DG: het Dyna

misch Gedrag van Systemen. In de doelstellingen voor deze kursus

sen is bovendien een andere opvatting merkbaar. Nadrukkelijk wordt 

geprobeerd het onderwijs te richten op algemeen toepasbare theo

rieën, op algemene mw~hoden van werken, op algemeen bruikbare 

hulpmiddelen. Het verwerven van specifieke feiten en methoden is 

daarbij uiteraard onontbeerlijk, maar wordt niet als het enig mo

gelijke doel gezien. 

Diskussies over deze onderwerpen worden niet alleen binnen de 

vakgroep gevoerd, maar vanwege de wens tot integratie van de kur

sussen in de opleiding ook in werkgroepen waarin andere vakgroepen 

en de groep Onderwijsresearch vertegenwoordigd zijn. 

2, Een tweede onderzoeksgebied omvat de organisatorische problemen 

van een kursus. De vragen die daarbij geformuleerd worden zijn 

onder andere: 

- op welke manier is het mogelijk de gestelde doeleinden te be

reiken voor het grootste deel van de studenten 

- op welke wijze kan een kursus opgebouwd worden 

- hoe kunnen de doelstellingen in zo kort mogelijke tijd en met 

zo min mogelijk kosten door de studenten bereikt worden 

- hoe kunnen gegevens verzameld en geinterpreteerd worden zodat 

materiaal beschikbaar komt om in de loop der jaren de kursus te 

verbeteren? 

Op dit gebied van realisatie en beheer (management) van kursussen 
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worden steeds ideëen samen met de groep Onderwijsresearch ontwik

keld, bediskussieerd en getoetst aan de praktijk. 

1,3 UITGANGSPUNTEN 

De grote hoeveelheid publikaties over ge!ndividualiseerde onder

wijssystemen (zie voor een overzicht bijvoorbeeld Verreek (1973), 

van der Klauw en Plomp 1973)) laten een aantal gemeenschappelijke 

kenmerken zien die bij dit soort onderwijs voorkomen. In de door de 

vakgroep verzorgde ge!ndividualiseerde kursussen zijn de volgende 

kenmerken gerealiseerd: 

1 IndividuaZieering 

Het onderwijssysteem biedt ruimte aan elke student om in een door 

hem gewenst tempo de leerstof te bestuderen en binnen de mogelijkhe

den van het systeem kan hij zijn eigen weg oi volgorde kiezen. In de 

manier waarop de student een blok bestudeert komt zijn persoonlijke 

geaardheid tot uiting. De verschillen in persoonlijkheidskenmerken 

tussen studenten worden echter niet gebruikt om op grond daarvan 

studenten te adviseren of te selekteren, zodat voor verschillende 

groepen studenten ook verschillende studiemogelijkheden of -strate

gieën ontwikkeld zouden kunnen worden. Vooralsnog is niet duidelijk 

dat "aptitude-treatment-interaction" (A.T.I.) (zie b.v. 'Koran, Snow 

,n Me ,Donald, (1971)) een wezenlijke en qua ko.sten realiseerbare ver

betering in het leerproces teweeg zou kunnen brengen. 

Beperkingen van de mogelijkheden die de student geboden worden 

ontstaan onder meer door: 

- de semesterindeling, zodat een kursus binnen een aantal semesters 

moet zijn voltooid 

- de roosterindeling; een deel van de beschikbare tijd in een semes

ter moet de student gebruiken voor andere vakken die in dezelfde 

fase van de opleiding worden aangeboden 

- de filosofie van een afdeling over de maksimaal. te besteden hoe-

veelheid tijd, b.v. regeling voor het propaedeutisch eksamen 

- de beschikbaarheid van docenten, staf en materiële hulpmiddelen. 

Voor een aantal van deze beperkingen wordt er naar gestreefd deze 

zo veel als mogelijk is te elimineren. 
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2 Presentatie van de Zeerstof 

De hoeveelheid leerstof die de student in een kursus moet trach

ten te verwerken is onderverdeeld in een aantal blokken. De inhoud 

van een blok komt ongeveer overeen met hetgeen normaal in drie à 

vier kollegeuren wordt behandeld. Bij de samenstelling van blokken 

wordt als eis gesteld dat de leerstof in een blok een afgerond ge

heel vormt en dat de student een redelijke schatting moet kunnen 

maken van de inspanning die het bestuderen van het blok hem zal kos

ten. Bij voorkeur wordt gezocht naar goede boeken of kollegediktaten 

waarin het leermateriaal gepresenteerd wordt. Door de nadruk te leg

gen op gedrukt materiaal als informatiedrager is de student voor 

zijn studie niet aangewezen op voorzieningen die het onderwijsinsti

tuut zou moeten bieden, zoals dat wel het geval is bij het gebruik 

van de.komputer vo~r het geven van instruktie, 

In vrijwel alle vormen van geprogrammeerd leren zijn de pakketten 

leerstof - schakels - vele malen kleiner dan in de hier beschreven 

kursussen. Er zijn verschillende aanwijzingen (Ausubel, 1968) dat 

in het hoger onderwijs niet naar een al te gedetailleerde leerstof

presentatie moet worden gezocht. De hier aangeboden pakketten maken 

het voor de student mogelijk en wellicht noodzakelijk, zelf ordenin

gen aan te brengen, een volgorde van werken te bepalen, overzichten 

te maken, e.d •• Als hulpmiddel voor deze werkzaamheden worden aanwij-

. zingen en ekstra informaties 

in het blok meegegeven. 

3 Beheersing van de Zeerstof 

"advance organizers" (Ausubel, 1968)-

Als principe wordt gesteld dat de doelstellingen van een blok vol

ledig beheerst moeten worden voordat de student met de volgende blok

ken kan gaan beginnen. In de praktische uitvoering wordt deze "maste

ry" - eis verzacht door rekening te houden met de onvolkomenheden 

van de aangeboden toetsingsprocedure. Bovendien kan de student met de 

studie van een volgend blok beginnen, voordat hij bewezen heeft dat 

hij de voorgaande blokken beheerst. 

Bij de konstruktie van de toetsingsprocedure wordt er van uitge

gaan dat de geformuleerde doelen minimum-eisen zijn waaraan tenmin-
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ste voldaan moet worden wil er enige kans op sukses in het vervolg 

van de kursus bestaan. In het onderwijs bestaan volgens deze opvat

ting (Mellenbergh, e.a., 1968) voorwaardelijkheidsrelaties tussen de 

vaardigheden die nodig zijn om doelstellingen te bereiken. In prin

cipe is de uitslag van een toetsingaprocedure dan ook: de student 

voldoet of voldoet niet aan de gestelde eisen (zie ook de Groot, 

1966), 

4 TePUgkoppeZing 

De manier waarop een student tijdens zijn studie leert, o.a. van 

problemen die hij wel of niet tot een oplossing kan brengen, wordt 

door de docent niet gestruktureerd. Op het ogenblik dat de student 

zowel ten opzichte van zichzelf als ten opzichte van de docent wil 

laten zien op welk niveau zijn kennis en vaardigheid liggen, biedt 

het systeem de mogelijkheid om niet alleen het voldoen of niet vol

doen aan de norm te vermelden in de vorm van een behaalde skore, 

maar ook om aan te geven welke onderdelen - doelstellingen - niet 

of in onvoldoende mate worden beheerst en welke maatregelen geno

men zouden kunnen worden om die deeltekorten op te heffen, Deze in

formatie wordt verstrekt nadat de student de antwoorden op alle 

toetsvragen heeft aangeboden •. 

Onder de punten die vooral voor de docent of voor het onderwijsin

stituut van belang zijn bij de realisering van een geïndividuali

seerde kursus, mogen de volgende punten worden genoemd. 

5 AutomatisePing 

Veel funkties die in de beschreven kursussen plaatsvinden komen 

zo veelvuldig voor dat het nuttig is deze routineaktiviteiten zo 

veel mogelijk te automatiseren, Regelmatig terugkerende gebeurtenis

sen zijn onder andere: 

- kontrole op de toelaatbaarheid van een toetsaanvrage 

- het trekken van een itemsteekproef 

- het skoren van zo'n steekproef nadat de vragen beantwoord zijn 

- het geven van adviezen bij gekonstateerde onvolkomenheden. 
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Aangezien in principe elke student in een ander tempo werkt, wordt 

het in een ingewikkelde kursusstruktuur vrijwel onmogelijk om snel 

en foutloos een overzicht te verkrijgen van de mogelijkheden of on

mogelijkheden van één student of van een groep studenten als al 

deze administraties met de hand moeten worden bijgehouden. 

6 Iteratieve benadering 

Het onderzoek van reële onderwijssituaties wordt bemoeilijkt 

door een stringente randkonditie: het onderwijs voor een bepaalde 

kursus moet op een vastgestelde datum gegeven gaan worden. Uitstel 

is niet of hoogstens voor enkele dagen mogelijk. De onderwijsonder

zoeker kan dan ook meestal niet wachten totdat hij een optimaal on

derzoekschema heeft ingericht. Vandaar dat in de vakgroep Technische 

Mechanika wordt uitgegaan van een vrij pragmatisch standpunt: kur

sussen moeten gegeven worden; voer de voorbereiding van die kursus

sen zo goed mogelijk uit,maar bouw dan wel de mogelijkheden in om 

op grond van gegevens die tijdens de kursus verzameld worden verbe

teringen aan te brengen. Zodoende zal uitgaande van een redelijk. 

begin na herhaalde iteraties een akseptabele kursus kunnen ontstaan. 

7 Evaluatie 

De iteratieve benadering om te komen tot een volwaardige kursus 

vereist het beschikbaar komen van gegevens waarmee de kursus ge

richt, rationeel en doeltreffend verbeterd kan worden. De automati

sering van een groot gedeelte van de werkzaamheden maakt het moge

lijk de gegevens die de studenten in de loop van de kursus leveren, 

op te slaan, te rangordenen en geschikt te maken voor verdere bewer

kingen. Deze bewerkingen zullen in twee fasen worden verdeeld: 

- tijdens de kursus; het ingrijpen van de docent is mogelijk op 

grond van tussentijdse resultaten. Het overzicht van studievorde

ringen geeft de docent zowel de mogelijkheid om specifieke stu

denten behulpzaam te zijn (studentenadviesdienst) als een inzicht 

in de te verwachten hoeveelheid ekstra werkzaamheden. 

-na afloop van de kursus; de resultaten van deze analyse komen de 

betrokken groep studenten niet meer ten goede. Op grond van de 



itemanalyse en de kursusevaluatie kunnen zowel fouten in de aan

geboden toetsen als relaties tussen toetsen of onderdelen daarvan 

worden opgespoord, 

8 FinanaiëZe aspekten 

Als geïndividualiseerde onderwijssystemen op veel grotere schaal 

zullen worden toegepast dan in de hier beschreven omstandigheden 

dan zullen ook de financiële kanten van dit soort systemen veel kri

tischer beschouwd moeten worden, Bij de organisatie van de hier ge

noemde voorbeelden is uiteraard wel impliciet gelet op de kosten 

die daarvoor gemaakt moesten worden. 

Door gebruik te maken van een rekenmachine die de meeste routine

aktiviteiten van het systeem voor zijn rekening neemt. kan een groot 

aantal kursussen worden aangeboden die allen onder kontrole van één 

programma staan. 

In verband met de hoge kosten van terminals die on-line met een 

rekenmachine verbonden zijn en de lange tijden waarin een student 

niet in dialoog is met de rekenmachine als hij een toets maakt. is 

er vanaf gezien elke student achter een (beeld-)terminal te laten 

plaatsnemen. De toets wordt hem in boekvorm uitgereikt. Nadat de 

student zijn antwoorden op een schrapkaart heeft ingevuld• levert 

hij deze kaart en het niet beschreven toetsboek in. Er is slechts 

één terminal met een kaartlezer nodig om de informatie tussen stu

denten en de rekenmachine uit te wisselen. 

9 PePsoneZe aspekten 

De tijd die een docent voor een bepaalde kursus besch~kbaar 

heeft, werd bij de opzet van de geïndividualiseerde kursussen als 

gegeven beschouwd. De nieuwe kursusvorm werd niet gekozen om die 

hoeveelheid tijd te verminderen. De manier waarop de docent zijn 

tijd besteedt wordt evenwel duidelijk anders dan in de klassieke 

situatie. Als echter na enige jaren een kursus een min of meer de

finitieve vorm bereikt heeft zal de docent minder tijd behoeven te 

reserveren dan voorheen. 
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Nadat de eerste versie van een kursus gekonstrueerd is zijn de 

arbeidsintensieve taken van een docent: 

- evaluatie van de gegevens na afloop van de kursus. Het veranderen 

van onderdelen van een kursus kan in een aaneengesloten periode 

plaatsvinden, Als. de doelstellingen van een kursus niet of nauwe

lijks veranderen zal deze tijdsinvestering in de loop der jaren 

steeds minder worden. 

- tijdens de kursus worden studenten die na herhaalde pogingen niet 

aan de eisen van een blok hebben voldaan, naar de docent verwezen. 

Deze tracht de bron van de moeilijkheden op te sporen en de stu

dent te steunen bij de realisering van de doelstellingen. Door de

ze studentbezoeken te koncentreren op een ochtend of middag per 

week kan een zo gunstig mogelijke regeling voor de docent getrof

fen worden, 

De student die een geÏndividualiseerde kursus doorloopt komt voor 

verschillende taken verschillende personen tegen. Een aantal werk

zaamheden van de docent kunnen immers beter door anderen gedaan wor

den, Als voorbeelden kunnen gelden: 

- de onderwijsassistent. Deze medewerker heeft het beheer over de 

toetsruimte, de toetsuitgifte en de terminal, Verschillende docen

ten kunnen met verschillende kursussen in dezelfde tijd een beroep 

doen op dezelfde onderwijsassistent. 

-de instrukteur. Enkele uren per week kunnen studenten hun vakpro

blemen voorleggen aan een instrukteur, De student-assistent die 

voor deze werkzaamheden betaald wordt, kan voor een of twee kur

sussen de assistentie verzorgen. 

een medewerker voor organisatorische zaken. Aan hem z~Jn taken 

toevertrouwd betreffende de reproduktiedienst, het drukken van 

kollegediktaten, studiehandleidingen en toetsboeken en aangaan

de komputerprogramma's. Hij verzorgt de "input" voor nieuwe kur

sussen en kan bestaande kursusgegevens wijzigen. Verder fungeert 

hij als "praatpaal" voor studenten die wensen of suggesties voor 

de betrokken kursussen hebben. 

Afhankelijk van de grootte van een kursus of het aantal kursussen 

dat in een bepaalde periode wordt aangeboden kunnen verschillende 
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funkties door eenzelfde medewerker of door een groter aantal mede

werkers verricht worden. 

10 Basisonde~ijs 

GeÏndividualiseerde onderwijssystemen van het type zoals dat door 

de vakgroep een aantal malen is uitgevoerd, lijken voorlopig alleen 

rendabel voor onderwijssituaties waarbij aan grote aantallen stu

denten een vrij stabiel studieprogramma wordt aangeboden. Voor het 

onderwijs aan kleine groepen studenten zijn andere vormen van onder

wijs wellicht beter geschikt om de gestelde doelen te bereiken, Ook 

statistisch betrouwbare analyses zijn met kleine groepen deelnemers 

uiterst moeilijk verkrijgbaar. Hoewel de verdeling van de leerstof 

in kleine blokken het mogelijk maakt dat verwisseling of vervanging 

van delen van het studieprogramma relatief eenvoudig is, wordt het 

voor studieprogramma's die binnen twee of drie jaar een drastische 

wijziging ondergaan vrijwel niet mogelijk op iteratieve wijze zo'n 

kursus te optimaliseren. 

1.4 DOELSTELLINGEN 

Op grond van systematische ontwikkeling van geÏndividualiseerde 

kursussen die door de vakgroep Technische Mechanika verzorgd worden 

kunnen meer algemeen geldende uitspraken en konstruktieregels worden 

opgesteld. In hoofdstuk 2 worden de globale kenmerken van een onder

wij s,proces omschreven. De specifieke uitvoering van de onderscheiden 

funkties voor de hier beschreven kursussen worden van toelichtende 

verklaringen voorzien. Nadat de uitgangspunten voor de konstruktie 
van onderwijssystemen geformuleerd zijn wordt in hoofdstuk 3 aange

geven welke middelen gebruikt kunnen worden om de verschillende funk

ties te realiseren. Konstruktieregels voor de studie-, toets- en te

rugkoppelsituaties zullen worden verduidelijkt door voorbeelden uit 

genoemde kursussen. 

De organisatie en het beheer van een kursus is het onderwerp dat 

in hoofdstuk 4 aan de orde komt. De beschrijving van de bijbehorende 

komputerprogramma's zal daarin een belangrijk onderdeel vormen. In 

hoofdstuk 5 worden de voor de docent belangrijke evaluatiemogelijkhe-
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den van dit soort onderwijssystemen besproken. Informatie over reeds 

aanwezige kursussen zal gebruikt worden om deze mogelijkheden toe te 

lichten. 

In het laatste hoofdstuk zullen mogelijke toekomstige ontwikkelin

gen geschetst word~n en zullen vragen en wensen voor verder onderzoek 

op het gebied van geïndividualiseerd onderwijs geformuleerd worden, 

I .5 SAMENVATTING 

Diskussies met de groep Onderwijsresearch, literatuuronderzoek en 

eigen onderzoek leidden in de vakgroep Technische Mechanika tot de 

ontwikkeling van geïndividualiseerde onderwijssystemen. De doelstel

lingen voor deze beschreven kursussen werden meer en meer gericht op 

- integratie van het betrokken vak met andere vakgebieden 

- transfer naar andere situaties 

- algemeen bruikbare methoden van aanpak, 

Kennisoverdracht vindt in hoofdzaak plaats door middel van gedrukte 

teksten, soms worden laboratoriumoefeningen gebruikt om bepaalde 

vaardigheden te ontwikkelen. Het studeerproces van de individuele 

student wordt niet intensief gestruktureerd al worden hem wel aan

wijzingen en richtlijnen verstrekt. 

De onderwijssystemen worden met behulp van een rekenmachine be

stuurd en onder kontrole gehouden; ze zouden gekarakteriseerd kunnen 

worden als "Computer Managed Systems" (C.M.S.), 

Essentiële kenmerken voor dit soort onderwijs zijn 

- elke student kan in eigen tempo studeren en zelf zijn volgorde 

van werken kiezen 

- de leerstof wordt in overzichtelijke, samenhangende blokken aan

geboden 

- in principe moet elke student volledig aan de doelstellingen vol

doen (mastery learning) 

- de student krijgt regelmatig informatie over zijn studievorderin

gen (feedback) 

-de docent wordt ontlast van routinematige werkzaamheden door in

schakeling van een rekenmachine (automatisering) 

- door gerichte wijzigingen van de kursus wordt het aangeboden onder

wijs steeds verbeterd 
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- het systeem levert gegevens op die het mogelijk maken de kursus 

te evalueren 

- ondanks het gebruik van zeer geavanceerde technische hulpmiddelen 

worden de kosten zo laag mogelijk gehouden 

- de taak van de docent verschuift van informatieoverdracht naar 

voorbereiding, strukturering, besturing en evaluatie. 

- het systeem is geschikt voor grote aantallen studenten en sta

biele studieprogramma's. 
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HOOFDSTUK 2 

Globale kenmerJ<en van de gebruikte onderwijssystemen 

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de niveau's en de funk

ties die in de hier behandelde geÏndividualiseerde onderwijssystemen 

ekspliciet worden onderscheiden. De verschillende funkties treden 

naar voren indien het onderwijs als een proces wordt opgevat. De in 

dit hoofdstuk geïntroduceerde terminologie wordt daarom gedeeltelijk 

ontleend aan de proces- of systeembenadering. 

2.1 ALGEMENE OMSCHRIJVING 

2.1.1 Niveau's 

In de opbouw van vrijwel elk opleidingasysteem kunnen verschillen

de niveau's worden onderkend. De te onderscheiden niveau's verschil

len onder meer in struktuur, in grootte van het leerstofaanbod en in 

de benodigde tijdsbesteding. De karakteristieken van hetgeen als een 

niveau wordt gezien n.l. een kurrikulum, een fase, een kursus, een 

hoofdblok en een blok, worden als volgt gegeven. 

Een kurrikulum omvat het gehele onderwijs dat nodig is voor een op

leiding. Bijvoorbeeld de opleiding tot werktuigbouwkundig ingenieur, 

de opleiding voor de nijverheideakte N IV of de opleiding tot apo

thekers-assistent(e). In de meeste opleidingen bestaat een kurriku

lum uit een aantal fasen, die achtereenvolgens worden doorlopen. De 

fasen zijn derhalve in de tijd lineair gestruktureerd, Voor de T.H.

opleidingen zijn dat P-fase, K-fase en I-fase; in andere opleidingen 

zijn dat vaak jaargangen. 

Elke fase in het kurrikulum is samengesteld uit een aantal kursussen, 

praktika, stages e.d., In klassikale situaties poogt het lesrooster 

enige orde te scheppen in het kursusaanbod. Sommige kursussen moeten 

persé na elkaar, andere kunnen onafhankelijk van elkaar worden ge

volgd, Bovendien behoeft niet altijd elke kursus verplicht te worden 
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gesteld• er kan een keuze uit een beperkt aantal korobinaties moge

lijk zijn, 

- Een kursus is in de klassieke situatie vaak te beschouwen als het 

laagste niveau waarop het onderwijsproces zich afspeelt. Voor de 

geÏndividualiseerde kursussen blijkt het nuttig nog twee lagere ni:

veau's te onderscheiden. Daarbij wordt elke kursus opgevat als een 

samenstelsel van een aantal hoofdblokken. die zelf weer uit blokken 

bestaan. Deze indeling kan zowel plaatsvinden op grond van inhoude

lijke kenmerken van een kursus (b.v. kennis van theorieën, toepas

sen van wiskundig gereedschap) als op grond van benodigde technolo

gische hulpmiddelen (b.v. kolleges, praktika). 

- Een hoofdblok (vergelijkbaar met b.v. een deel van een boek) wordt 

als te onderscheiden deel van een kursus verdeeld in blokken. Het 

aantal blokken, de doelstellingen die daarin gerealiseerd moeten 

worden en de relaties tussen de blokken bepalen uiteindelijk de 

struktuur van een kursus. 

- Een blok wordt in deze benadering dan ook als het basiselement voor 

de konstruktie van een onderwijssysteem opgevat, Voor hetgeen hier 

bedoeld wordt zijn alternatieve benamingen beschikbaar die beginnen 

met: leer-. studie- of onderwijs- en eindigen op: -eenheid, -pakket 

of -taak, zoals studieeenheid of onderwijsleerpakket. 

De strukturering van blokken tot een hoofdblok gaat analoog aan de 

strukturering van hoofdblokken tot een kursus of van kursussen tot 

een fase uit het kurrikulum. Konstruktie- en besturingeregels die 

voor één van de niveaue's geformuleerd worden, kunnen daardoor vrij 

gemakkelijk naar andere niveau's vertaald worden. 

In sommige vormen van onderwijs, speciaal bij geprogrammeerde in

strukties, worden nog minder omvattende onderdelen van een kursus 

(schakels) als basiselementen voor de samenstelling van een kursus 

gebruikt. Dit niveau zal hier echter niet worden onderscheiden. 

2.1.2 Funkties 

De funkties die in het onderwijs worden onderscheiden, worden be

schreven aan de hand van het processchema uit fig. 2.1. Deze zeer ele

mentaire voorstellingswijze is voorlopig voldoende om de funkties en 

de relaties tussen de funkties aan te geven. 
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inganga
kontrole 

blokniveau 

uitgangs
kontrole 

voldoende 

onvoldoende 

Fig. 2.1 Elementair schema van een onderwijsproces 

Bovendien is duidelijk te maken op welke manier de student het proces 

doorloopt. 

De beschrijving wordt gegeven op blokniveau, maar in de voorbeel

den komen ook andere niveau's voor, De drie verschillende funkties 

zijn: 

- de ingangskontrole, waarbij over de toelating van de student tot 

dit blok beslist wordt 

- het studeerproces; de student gaat studeren, dat wil zeggen hij 

tracht de gestelde doelen te bereiken. Voor zijn studeerproces wor

den hem een aantal hulpmiddelen beschikbaar gesteld. 

- de uitgangskontrole, waarbij wordt nagegaan of de student al dan 

niet aan de doelstellingen voldoet. 

Ter verduidelijking worden de geïntroduceerde funkties iets uitge

breider omschreven. 

De student die een onderdeel van een kurrikulum wil gaan bestude

ren zal meestal eerst moeten aantonen dat hij aan de gestelde toela

tingseisen voldoet. Op kurrikulum- en kursusniveau wordt deze kon

trole meestal door het onderwijsinstituut uitgevoerd. Op lager ni

veau kan de student soms zelf beslissen of hij een onderdeel gaat 

bestuderen. Het op voldoende wijze doorlopen hebben van een vooraf

gaand onderdeel van een kursus geeft in veel gevallen automatisch 

toegang tot één of meer daarop volgende onderdelen zonder dat aparte 

selekterende toetsen behoeven te worden afgelegd, Als voorbeelden 

worden genoemd: 

- toegang tot een Technische Hogeschool heeft onder meer iedereen 

met het einddiploma Athenaeum B 
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- toegang tot kolleges in de kandidaatsfase heeft iedereen die op 

een T.H. is ingeschreven, De student kiest zelf, onafhankelijk 

van het formele P-getuigschrift. 

- in een lineair gestruktureerde kursus heeft iedereen toegang tot 

een blok die bij het direkt voorafgaande blok aan de gestelde eisen 

heeft voldaan, 

De kognitieve processen, die tijdens de studie bij de student moe

ten plaatsvinden, kunnen wellicht door de docent heinvloed worden. Er 

zijn aanwijzingen dat onder meer de keuze van de leerstof en van de 

leermiddelen, de vorm van kennisoverdracht en de wijze waarop infor

matie over het effekt van het studeerproces aan de student wordt ken

baar gemaakt, parameters zijn waarmee het proces bestuurd kan worden. 

Op welke wijze het studeerproces geregeld wordt door de docent is in 

dit globale schema nog niet aan te geven, 

Als de student meent dat hij de doelstellingei& van een blok vol

doende beheerst, volgt een toetsing waaruit moet blijken of dat in

derdaad het geval is, Deze toetsing kan de vorm hebben van een proef

werk, spreekbeurt, eindeksamen of werkstuk, De beoordeling ligt 

meestal in handen van de docent, Indien blijkt dat de student aan de 

eisen voldoet, de doelstellingen dus beheerst, krijgt hij bijvoor

beeld een getuigschrift, waardoor andere onderdelen van een opleiding 

toegankelijk worden, Voldoet de student niet aan de gestelde eisen 

dan zijn er een aantal mogelijkheden: 

- de student wordt teruggewezen naar dezelfde onderwijssituatie, Hij 

kan daarbij eventueel voorzien worden van aanwijzingen die zijn 

leerproces in gunstige zin pogen te heinvloeden (terugkoppeling, 

"feedback"), Voorbeelden zijn: een student moet een tentamen over

doen, krijgt een nader onderzoek of een verlengd eksamen, 

- de student wordt verwezen naar een onderwijssituatie waarin op een 

andere manier wordt getracht de doelstellingen voor de student be

reikbaar te maken ("remedial teaching"), In het bestaande onderwijs 

wordt deze mogelijkheid nog maar uiterst spaarzaam benut. 

- de student wordt geen nieuwe mogelijkheid geboden om de doelstel

lingen te bereiken; hij moet het onderwijssysteem verlaten. 
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2,2 SPECIFIEKE OMSCHRIJVING VAN DE GEKONSTRUEERDE KURSUSSEN 

De in deze publikatie beschreven onderwijssystemen zijn kursussen 

in,verschillende fasen van de opleiding tot werktuigkundig ingenieur 

aan de T.H. Eindhoven. De kursussen bestaan uit een aantal hoofdblok

ken. Elk hoofdblok wordt gevormd door een geordende verzameling blok

ken. De funkties die in elk blok gerealiseerd worden, kunnen schema

tisch worden weergegeven zoals in fig. 2.2. 

ingangs
kontrole 

blokniveau 

Fig. 2.2 Schema van het onderwijsproces 

2.2.1 De toetsing op ingangakriteria 

toetsing op 
doelstellingen 

voldoende 

Voordat de student formeel met de studie van een blok kan gaan be

ginnen, wordt nagegaan of zijn kennis en vaardigheden van een zodanig 

gehalte zijn dat redelijk verwacht mag worden dat de voor het blok 

geformuleerde doelstellingen bereikt worden. Als een student aan de 

ingangskriteria van, een blok voldoet dan neemt de docent de verant

woording op zich om die student, zoveel als mogelijk is, behulpzaam 

te zijn bij het bereiken van de doelstellingen. 

Het zijn niet uitsluitend onderwijskundige kriteria die de toe

gang tot een blok kunnen bepalen, ook andere faktoren (b.v. beperkte 

beschikbare hulpmiddelen) kunnen een rol spelen. Op het kurrikulum

niveau wordt de toelating vaak mede bepaald door faktoren als leef

tijd, medische keuring, financiële verplichtingen e.d •• 

De toelatingseisen die voor een blok gesteld zijn komen tot uiting 

in de onderlinge relaties tussen de blokken. Het voldoen aan de eisen 

van een blok impliceert meestal toelating tot de direkt daarop vol-
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gende blokken. In de struktuur van de kursus (zie 3,3) worden die re

laties en dus ook de toelatingseisen zichtbaar. Ook de eksterne eisen 

zijn daarbij verdiskonteerd. 

2.2.2 Het etudee:r>prooaea 

Voor elk blok heeft de docent een aantal doelstellingen geformu

leerd, die in voor de student begrijpelijke taal, zo helder mogelijk 

proberen aan te geven welke kennis hij in dit blok moet zien te ver

werven en welke vaardigheden hij met deze en met de voorafgaande ken

nis moet trachten te ontwikkelen. 

Het eigenlijke studeerproces van de student kan volgens de vakgroep 

niet onder voortdurende kontrole van de docent of het onderwijsinsti

tuut gehouden worden. De kognitieve processen, die tijdens de studie 
optreden, kunnen weliswaar beÏnvloed worden door een aantal parame

ters, zoals de keuze van de leerstof en van de leermiddelen, de vorm 

van kennisoverdracht en de wijze waarop informatie over het effekt 

van het studeerproces wordt verkregen; de resultaten van onderzoek 

op dit gebied (zie b.v. Verreck, 1973) zijn vooralsnog moeilijk toe

pasbaar. Algemene tendenzen kunnen echter wel herkend worden. Zo is 

de vorm van informatieoverdracht weinig relevant voor het effekt van 

het studeerproces (Meuwese. 1970), De keuze van het medium wordt dan 

ook meer bepaald door het beschikbaar zijn van het medium, de kosten 

of de benodigde ruimtelijke voorzieningen. 

In de onderhavige kursussen vindt de presentatie van de leerstof 

dan ook in hoofdzaak plaats door middel van gedrukte teksten: leer

boeken of kollegediktaten. Een student heeft dan de mogelijkheid zijn 

informatiebronnen te gebruiken waar en wanneer hij dat wenst. Tijdens 

zijn studeerfase is hij dan niet afhankelijk van ruimtelijke voor

zieningen of technologische hulpmiddelen die het onderwijsinstituut 

moet bieden bij andere vormen van leerstofaanbieding, zoals boor- of 

T.V,-kolleges, diskussies in werkgroepen of "computer-assisted

instruction". Kapitale investeringen in kollegezalenkompleksen, audio

visuele media of grote komputers met uitgebreide time-sbaringfacili

teiten behoeven voor deze funktie in het onderwijsproces niet te wor

den gedaan. 
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Het gebruik van (buitenlandse) literatuur lijkt bovendien bevor

derlijk voor het realiseren van één van de doelen in het hoger onder

wijs n.l.: het zelfstandig beoefenen der wetenschap. Ook voor de do

cent heeft het gebruik van leerboeken voordelen. Hij behoeft een 

groot gedeelte van zijn tijd niet meer te besteden aan het schrijven 

van eigen teksten of syllabi en hij behoeft deze teksten evenmin nog 

voor te dragen, zodat er meer tijd overblijft om aan andere taken 

aandacht te besteden. 

Het is een te simplistisch idee te menen dat het aanbieden van de 

leerstof, zelfs in de vorm van een goed leerboek, voldoende is om de 

student te laten studeren. Het kennispakket staat in een boek meestal 

centraal en er wordt relatief weinig aandacht besteed aan hetgeen er 

met die kennis gedaan moet worden. Het wordt als een belangrijke taak 

van de docent gezien dat hij er voor zorgt dat de student de in het 

vakgebied benodigde vaardigheden verkrijgt. De student moet leren 

problemen op te lossen. Daartoe zal in het begin van een opleiding 

de student veel aanwijzingen krijgen. Er zal hem gewezen worden op 

moeilijke punten in een betoog en op plaatsen waar zeer zorgvuldig 

gehandeld dient te worden om tot een goede oplossing van de proble

men te komen, De student die een probleem oplost moet niet alleen 

weten wat op een bepaald ogenblik de juiste voortzetting is, maar 

moet tevens uit het aantal door hem gegenereerde alternatieven de 

foutieve strategieën kunnen verwerpen en ~it de toelaatbare strate

gieën de meest geschikte selekteren. De procedures die het probleem

oplossend-gedrag beschrijven zijn, zeker waar het om relatief kom

plekse problemen gaat, niet of nauwelijks bekend. Onder andere uit 

onderzoek van de groep Onderwijsresearch aan de T,H, Eindhoven (Vaags, 

(1972) en Samson, (1973)) kunnen een aantal hypothesen worden opge

steld over het vermogen om problemen op te lossen. Die hypothesen wor

den dan tevens gebruikt om aanwijzingen en richtlijnen samen te stel

len die de student kan gebruikenom.zijn leerproces te sturen. 

Voor elk blok stelt de docent dan ook een aantal hulpmiddelen be

schikbaar die de student tijdens zijn studie kan gebruiken. De hulp

middelen kunnen op de volgende manier in kategorieën worden onder

scheiden. 

37 



Samenvattingen 

Aan de presentatie van de leerstof gaat. in elk blok een inleiding 

vooraf waarin de inhoud van de leerstof kort is samengevat en de rela

tie met voorafgaande of andere blokken is verduidelijkt. 

Suggesties 

De wijze waarop de doelstellingen door de studenten gerealiseerd 

kunnen worden, zal in de meeste gevallen niet eenduidig zijn. Uit het 

ter beschikking staande leermiddelenarsenaal heeft de docent een 

voorkeuze gemaakt die hij voor het bereiken van de doelstellingen 

nuttig acht. Die keuze wordt uiteraard beperkt door de mogelijkheden 

en de media die hij ter beschikking kan stellen. De docent biedt 

deze selektie aan, maar de student is vrij om hieruit zijn keuze te 

maken van de gewenste vorm van leerstofbeschrijving. 

Niet in alle blokken zal het te realiseren zijn een keuze aan de 

student te laten; zeker is dat niet het geval als er maar één infor

matiebron beschikbaar is. 

Hoewel de beschreven kursussen in hoofdzaak teksten gebruiken als 

middel om kennis over te dragen,is het niet waarschijnlijk dat er 

één medium is dat voor alle mogelijke doelstellingen het meest ge

eigend is. Deze gedachte wordt echter nogal eens gehoord door fabri

kanten en enthousiaste gebruikers bij de invoering van nieuwe tech

nologische hulpmiddelen in het onderwijs. 

Studiev~agen 

Ten onrechte worden veel boeken die in het onderwijs gebruikt wor

den als leer-boeken beschouwd. In feite zijn de meeste boeken kompen

dia van leerstofinhouden en wordt niet duidelijk gemaakt wat er met 

die inhoud moet gebeuren (Nuy, 1972). Om het verwerken van de leer

stof een grotere diepgang te geven is elk blok voorzien van een aan

tal opmerkingen die, in vragende vorm gesteld, de student er toe kun

nen brengen belangrijke gevolgen van of verschillen:tussen relaties 

nader uit te werken. De docent heeft zo de mogelijkheid bepaalde de

len te aksentueren, te verduidelijken of als zij minder belangrijk 

zijn, ook dat kenbaar te maken. Een vrij summier antwoord is aan el

ke vraag toegevoegd. 

In het verloop van een kursus neemt het aantal vragen af. In de 
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verschillende fasen van de opleiding wordt in latere jaren nog 

slechts enig kommentaar gegeven op de meest belangrijke aspekten van 

de leerstof. 

Beweringen 

De student wordt gekonfronteerd met een aantal uitspraken die 

vrij frekwent door hem en door medestudenten die het betreffende 

blok nog niet voldoende beheersen, met grote stelligheid naar voren 

gebracht kunnen worden. De beweringen zijn soms waar, maar dan in 

een beperkt gebied of onwaar en kunnen dan door uitbreiding wel al

gemene geldigheid verkrijgen. De student wordt er toe uitgenodigd, 

na te denken over de bewering, na te gaan of die bewering wel of 

niet juist is en welke toevoegingen noodzakelijk zijn om de bewe

ring korrekt te doen zijn. Deze techniek poogt de student een gro

tere kritische zin bij te brengen en een scherper diskriminerend 

vermogen. 

Problemen 
De ter beschikking staande problemen zijn voorzien van een uitge

breide omschrijving en verantwoording van de gebruikte methode(n) 

van oplossen, De nadruk ligt veel meer op de fasen van probleemher

kenning, keuze van de meest geschikte oplossingstechniek en kontrole 

van (tussen-)resultaten dan op het verkrijgen van noodzakelijke nu

merieke antwoorden. Bovendien worden modifikaties van het oorspronke

lijke probleem geformuleerd, die eventueel een andere oplossingewijze 

vereisen waardoor de relatie tussen de ~erste beschrijving van het 

probleem en de beschikbare oplossingstechnieken verduidelijkt kan 

worden. 

Alle hierboven genoemde hulpmiddelen worden de student verstrekt 

in de vorm van een studiegids: de handleiding bij een kursus. Behal

ve deze informatie die de student op elk ogenblik kan raadplegen, 

biedt het onderwijsinstituut de student nog enkele faciliteiten die 

op vooraf vastgelegde tijden gebruikt kunnen worden. 

Inst~kteurs 

Enkele uren per week zijn één of meer student-assistenten beschik

baar voor het beantwoorden van vragen of problemen die bij de studie 

van een blok zijn opgetreden. 
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Lezingen 

Ter illustratie van de kursus, om de samenhang tussen de blokken 

te verduidelijken en ter motivatie van de student, kunnen in de loop 

der tijd enige films of voordrachten georganiseerd worden, Deze vorm 

van student-docentrelatie doet het individualiseringsaspekt meestal 

geweld aan doordat op een bepaald tijdstip een aantal studenten ver

wacht wordt. Gezien de grote verschillen in tempo en dus in de ter 

beschikking staande kennis bij zo'n groep studenten is het uiterst 

moeilijk onderwerpen te vinden die aansluiten bij "het" niveau van 

de groep. De meeste kans op een positief rendement hebben wellicht 

de meer populair wetenschappelijke uiteenzettingen. Een direkt meet

baar resultaat zal zelden gevonden worden; wel kunnen deze bijeen

komsten enige invloed uitoefenen op de studiemotivatie, toekomstvi

sie of relatievorming student-docent. 

2.2.3 De toetsing op doelstellingen 

Er zijn tenminste twee redenen te geven waarom er in het onderwijs 

gemeten dient te worden, De eerste reden is vooral voor de student 

van belang. Hij moet zowel ten opzichte van zichzelf als ten opzichte 

van een vaste standaard kunnen nagaan of hij aan de in d.e studeerfase 

geformuleerde doelstellingen voldoet. Zijn de doelstellingen niet be

reikt dan moet de toetsingaprocedure aanwijzingen geven over de gekon

stateerde tekorten, De toets heeft dan een diagnostische waarde, Een 

tweede reden vindt zijn oorsprong in de wens van een docent na te 

gaan of de gestelde doelen met de aangeboden leer- en hulpmiddelen be

reikt kunnen worden. De docent moet daarbij gegevens in handen krijgen 

waarmee hij op rationele gronden zijn kursus kan verbeteren. 

In de toetsingaprocedure zijn een tweetal elementen herkenbaar die 

kort omschreven kunnen worden als: 

- wat moet er gemeten worden 

- hoe moet er gemeten worden? 

Beide vragen zijn niet onafhankelijk van elkaar te beantwoorden. Bin· 

nen de vakgroep Technische Mechanika is tijdens de ontwikkeling van de 

beschreven onderwijssystemen min of meer onbewust een verschuiving 

opgetreden in de filosofie van het meten. Begonnen werd in een tradi

tionele vorm waarbij de selektieve funktie van de toetsen de belang-
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rijkste was ("norm-referenced-measurement"). De verschillen tussen 

studenten moesten bij een tentamen zo duidelijk mogelijk tot uitdruk

king komen. Voor de later gekonstrueerde kursussen (DG 73. OPA 73) is 

de toetsing veel meer te karakteriseren als "criterion-referenced

measurement"• waarbij de prestaties van studenten op de toetsen wor

den vergeleken met een vaste maat: de doelstellingen. De verschillen 

tussen individuele studenten .zijn in dit verband dan minder interes

sant (zie onder meer Nuy, 1972), 

In principe wordt voor de onderhavige kursussen geëist dat de stu

dent de hem gestelde problemen (dit zijn vertaalde doelstellingen) 

volledig en korrekt moet kunnen oplossen (''mastery learning"). In 

de praktijk moet echter rekening gehouden worden met onvolkomenheden 

in de vragen en met een toegestaan aantal vergissingen van de student, 

Vooral tijdens het eerste jaar dat een kursus wordt aangeboden en na 

ingrijpende wijzigingen van een kursus moet verwacht worden dat de 

meting niet optimaal is. 

Het zal duidelijk zijn dat de eis van volledige beheersing van de 

doelstellingen in hoge mate de konstruktie van de vragen beÏnvloedt, 

Voor een korrekte toetsingaprocedure is het nodig de beschikking 

te hebben over een betrouwbaar meetinstrument. Een goede toets is 

een afbeelding van de gestelde doelstellingen en biedt de mogelijk

heid na te gaan of aa~ die doelstellingen wordt voldaan. De toets 

moet gebruikt kunnen worden om vast te stellen welke doelstellingen 

voldoende en welke onvoldoende beheerst worden. Naast deze inhoude

lijke e1sen worden er een aantal technische eisen voor een toets 

geformuleerd: 

- een toets moet beschikbaar zijn op het ogenblik dat de student ver

kiest; voor verschillende studenten dus op zeer verschillende ogen

blikken 

- op eenzelfde tijdstip moeten toetsen van verschillende blokken be

schikbaar zijn 

- er moet een inzichtelijke skoringsregel gehanteerd worden zodat een 

duidelijke beantwoordingastrategie ontwikkeld kan worden 

- de antwoorden op de toetsvragen moeten objektief en snel skaorbaar 

zijn 
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- de skoring moet geautomatiseerd kunnen worden, 

Het lijkt aantrekkelijk als tevens aan een aantal sekundaire voorwaar

den wordt voldaan. Daarbij valt te denken aan: 

- de kosten van het konstrueren en in stand houden van het meetinstru

ment moeten relatief laag zijn 

- wijzigingen of uitbreidingen moeten snel uitgevoerd kunnen worden, 

zelfs als studenten met de kursus bezig zijn 

- als bij de skoring gebruik gemaakt wordt van antwoordapparaten, 

terminals of andere hulpmiddelen moet in geval van storing op "hand

bediening" kunnen worden overgegaan. 

In de hier beschreven kursussen is voor elk blok een toetsbatterij 

beschikbaar die bestaat uit een aantal "delen". Elk deel bestaat uit 

een verzameling gelijksoortige items. die eenzelfde doelstelling po

gen te meten. Het belang van een doelstelling kan worden afgemeten 

aan het aantal delen waarin die doelstelling getoetst wordt. 

Elk item bestaat uit een probleemstelling en een aantal "alterna

tieven". Bij ''multiple-true-false"- items is in principe het aantal 

alternatieven per item variabel, doch voor items in een deel konstant. 

Het aantal juiste alternatieven is eveneens variabel. Bij ''multiple

choice"-items is slechts één van de aangeboden alternatieven juist. 

De toets die een student moet maken wordt samengesteld door uit 

elk deel één item te selekteren. Het aantal items in een toets is 

dus gelijk aan het aantal delen van de toetsbatterij. Aangezien de 

items in een deel gelijksoortig zijn is bereikt dat elke. student met 

een apart vragenpakket op dezelfde doelstellingen getoetst wordt, 

Tijdens de meting worden de antwoorden van de student via een 

skoringsregel omgezet in een aantal punten per item. De toetsskore 

is de som van dé skores (het aantal punten) op de afzonderlijke 

items. Voor de aanvang van de kursus heeft de docent de norm moeten 

vastleggen; toetsskores groter dan of gelijk aan de norm moeten de 

garantie inhouden dat een student inderdaad aan de gestelde eisen 

heeft voldaan. 

Voor selektieve toetsen zijn enkele min of meer bruikbare metho

den beschikbaar om de norm, de grens tussen een voldoende en een on

voldoende toetsskore, te bepalen. Deze methoden gaan echter wel uit 
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van toetsen die voor alle studenten dezelfde vragen bevatten. Bij de 

methode van Nedelsky (1954) legt de docent de norm vast op grond van 

de minimumeisen waaraan een nog juist, als voldoende beoordeelde 

prestatie moet voldoen, Deze methode is met enige modifikatie ook 

voor de ''mastery"-eis te gebruiken; De kernitemmethode van de Groot 

(1964) levert echter pas na afloop van een kursus de gewenste gege

vens en is dus bij de aanvang van de hier beschreven kursussen niet 
bruikbaar. 

2.2,4 De tePUgkoppe~ing 

Als bij de toetsing blijkt dat de student een item niet juist be

antwoordt, met andere woorden niet aan de in het deel getoetste doel

stelling voldoet, wordt hem over dat deel een advies verstrekt. In 

een advies wordt de student een omschrijving van het probleem gege

ven en eventueel een overzicht van de meest voorkomende fouten die 

in het deel gemaakt kunnen worden. Tevens kunnen er een aantal vra

gen of opgaven verstrekt worden die het studeerproces voor dit on

derdeel van het blok wellicht bevorderen. Bovendien heeft de student 

in de toets gemerkt op welke manier de doelstellingen vertaald zijn 

in konkrete vragen en ook dat kan hem bij een hernieuwde studie voor 

het blok behulpzaam zijn. 

Het diagnostische gebruik van de toetsingaprocedure houdt in dat 

de student meer dan eens de mogelijkheid moet krijgen om die diag

nose te stellen, Het aantal malen dat een student zich voor de toet

sing van een blok kan aanmelden wordt op arbitraire wijze beperkt 

door de docent, Als de student na dat aantal pogingen nog niet aan 

de doelstellingen voldaan heeft dan biedt de docent hem een ekstra 

onderwijsfaciliteit, Doordat de st~dent tot de studie van het blok 

was toegelaten heeft de docent immers impliciet de verwachting uit

gesproken dat de doelstellingen voor die student bereikbaar waren 

en neemt hij als konsekwentie de verplichting op zich om die doel

stelling dan ook te realiseren, zij het met andere middelen. In we

zen zal dus iedereen die in een blok wordt toegelaten na verloop 

van tijd de doelstellingen van dat blok bereikt.hebben, Tijdens het 

proces merken sommige studenten echter dat zij ondanks de ingangs-
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kontrole niet aan de doelstellingen kunnen of willen voldoen en be

sluiten dan om uit het onderwijssysteem te stappen. 

Fig. 2,3 

advies advies 

- • onvoldoende skore 

+ • voldoende skore 

Schema van de terugkoppelcyclus 

advies 

In fig. 2.3 is aangegeven op welke wijze het terugkoppelmechanis

me in de door de vakgroep verzorgde kursussen gerealiseerd is. Dat 

er niet meer dan drie pogingen mogelijk zijn wordt ondermeer bepaald 

door de grootte van de toetsbatterij, Voor elke student wordt voor 

een nieuwe poging namelijk een toets gegenereerd die geen vragen be

vat die al eerder aan die student gesteld zijn. 

Zeer bewust is afgezien van terugkoppelingsmethoden, waarbij de 

student zijn gemaakte werk ter bespreking aanbiedt bij een docent 

of een student-assistent, Zulke methoden kosten zeer veel tijd en 

geld en bovendien is niet aangetoond dat deze manier van terugkop

peling een beter resultaat geeft dan de hier besproken manier, De 

kans dat na een dergelijke werkbespreking korrekte antwoorden of 

antwoordpatronen in omloop raken is niet denkbeeldig en vereist dus 

een meer omvangrijke toetsbatterij. 

Aangezien in de vakgroep de overtuiging leeft dat het voldoen aan 

de doelstellingen het meest belangrijke is en dat een aangeboden 
item slechts één van de mogelijkheden vormt om het bereiken van een 

doelstelling te toetsen worden ook de adviezen niet gegeven voor elk 

foutief beantwoord alternatief maar voor elk deel, dus voor elke te 

realiseren doelstelling, 



2,2,5 De eindbeoordeling 

Als de student aan de eisen van het laatste blok van een kursus 

heeft voldaan betekent dit automatisch dat aan de doelstellingen van 

alle voorafgaande blokken ook is voldaan, Er is geen reden om de stu

dent dan nog eens te toetsen over de gehele kursusinhoud door middel 

van een tentamen of eksamen, In wezen zijn er maar twee eindbeoorde

lingen mogelijk: 

- een student beeft aan alle doelstellingen voldaan; hij heeft de 

kursus met goed gevolg doorlopen 

- een student heeft niet aan alle doelstellingen voldaan. omdat hij 

niet alle blokken afgesloten heeft. 

Deze laatste beoordeling kan voorkomen als een student de kursus 

tussentijds verlaat of als er een limiet gesteld is aan de tijd waar

binnen een kursus moet worden voltooid en een student de kursus niet 

af krijgt (de kursus W73 kan bijvoorbeeld alleen in het najaarsse

mester worden aangeboden). Voor studenten die alsnog aan de doelstel

lingen van de totale kursus willen voldoen kan er gezocht worden naar 

alternatieve mogelijkheden: tentamens, uitloop in volgende semesters 

e.d •• 

Verschillende instanties dringen er bij de vakgroep op aan de 

eindbeoordeling in ee~ cijfer om te zetten. Verschillen tussen 

studenten die de kursus met goed gevolg hebben doorlopen komen vrij

wel niet tot uiting in de geleverde prestaties op de toetsen als vol

ledige beheersing van de doelstellingen geëist wordt, Er zijn wel 

verschillen in de tijd die zij nodig hebben om de kursus te voltooien, 

maar deze verschillen mogen niet in het eindcijfer verrekend worden; 

elke student mag immers in eigen tempo studeren. In het cijfer dat 

een student krijgt toegekend wordt wel rekening gehouden met de ma

nier waarop hij gebruik gemaakt heeft van de terugkoppelfaciliteiten. 

Daarbij is het van geen belang of de doelstellingen van een blok in 

één of twee pogingen werden bereikt, maar wel of er veel derde pogin

gen of veel docentenbezoeken nodig waren, De eindbeoordeling heeft op 

deze manier een sturende funktie voor het studeerproces van een stu

dent. Pogingen om voor elk blok naar de docent te gaan om zo de doel

stellingen te bereiken worden niet erg gewaardeerd door de docent en 

verminderen het eindcijfer(zie ook 4.2.10). 
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Ter evaluatie van de kursus kan wel een toets worden afgenomen die 

voor de student weinig profijt heeft maar die in het bijzonder voor 

de doeent van interesse is, 

2,3 SAMENVATTING 

Een kursus wordt opgebouwd uit overzichtelijke, homogene blokken. 

De relaties tussen de verschillende blokken in een kursus worden door 

de struktuur van de kursus (zie 3.3) verduidelijkt, 

Bij elk blok kan een onderwijsproces beschreven worden waarin de 

volgende funkties herkenbaar zijn. 

1. Kontrole op ingangskriteria. In de meeste blokken wordt dit door 

de struktuur bepaald. 

2. Het studeerproees. Elke student regelt zelf op welke manier hij de 

doelstellingen van een blok wil bereiken, De doeent versehaft de 

student de doelstellingen en de leermiddelen, boeken, diktaten, 

videobanden of tapes, Als hulpmiddelen bij de studie staan beschik

baar: 

- samenvattingen van de leerstofinhoud 

- suggesties voor het gebruik van relevante leermiddelen 

- studievragen, die pogen te verhinderen dat de student over de 

moeilijkheden heen leest 

beweringen, die een beroep doen op de kritische zin en het dis

kriminerend vermogen van de student 

- problemen waarbij de methode van oplossen centraal staat 

- een instrukteur die op geregelde tijden gekonsulteerd kan wor-

den 

- lezingen of voordrachten die als illustratief materiaal in een 

kursus benut kunnen worden. 

3, De toetsing op doelstellingen. De student moet in principe volle

dig voldoen aan de doelstellingen van een blok voordat hij verder 

kan gaan met zijn studie. Als gevolg van deze ''mastery"-eis zijn 

de toetsen te karakteriseren als "criterion-referenced-tests". 

De toetsen hebben een diagnostische funktie omdat behalve de skore 

ook wordt meegedeeld welke onderdelen onvoldoende beheerst worden. 

De toetsen zijn samengesteld uit verschillende typen meerkeuzevra-



gen. Een student kan in een blok een aantal keren een toets aan

vragen. Wordt daarbij niet aan de norm voldaan dan wordt hij naar 

de docent verwezen. 

4. De terugkoppeling. De adviezen die de student tezamen met de toets

skore krijgt uitgereikt, bieden een nieuwe mogelijkheid om de ver

toonde gebreken in kennis of vaardigheid aan te vullen. 

5. Voor de kursus wordt een cijfer gegeven, Onvoldoendes komen in 

principe niet voor. 
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De konstruktie van een 
geTnd1vidualiseerd onderwijssysteem 

3.1 INLEIDING 

HOOFDSTUK 3 

De konstruktie van een onderwijssysteem is het werk van een team 

van docenten. Ook bij de konstruktie van kursussen die in een klas

siek systeem door één docent zouden worden verzorgd, zijn voordelen 

te behalen uit een samenwerking van deskundigen. Het is denkbaar 

dat voor de verschillende onderdelen van het konstruktieproces ook 

verschillende medewerkers beschikbaar zijn. Bij het doelstellingen

onderzoek zullen docenten van andere opleidingen of kursussen hun 

inbreng kunnen hebben. Voor de realisering van de hulpmiddelen bij 

het studeerproces kunnen vakgenoten een bruikbare steun zijn, ter

wijl voor problemen van meer leertheoretische aard de hulp van on

derwijspsychologen zeer op prijs gesteld zou moeten worden. 

Al in de beginfase van de konstruktie van een nieuw systeem zijn 

een aantal voorwaarden bekend die de realisering en de werking van 

het systeem beÏnvloeden. Het eindresultaat wordt uiteraard be

paald door de beschikbare hoeveelheid tijd en mankracht. Ook de or

ganisatie van de kursus levert echter een aantal beperkende voor

waarden. De mogelijkheden die bijvoorbeeld komputerprogramma's bie

den voor de ordening van de blokken. voor het trekken van itemse

lekties of voor het skoren van antwoorden, bepalen in grote mate de 

speelruimte voor de onderwijskonstrukteurs, Het is dus uitermate 

wenselijk dat er in de beginfase een inzicht is in de mogelijkheden 

en beperkingen van de werking van het te konstrueren onderwijssys

teem. 

In het vorige hoofdstuk werden een viertal funkties onderschei

den die in een onderwijsproces gerealiseerd dienen te worden. n.l.: 

ingangskontrole, studeerproces, toetsing op doelstellingen en te-
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rugkoppeling, Voordat deze funkties voor elk blok gekonstrueerd 

kunnen worden, moeten eerst• de doelstellingen voor de kursus als 

geheel geformuleerd zijn, Pas daarna kunnen die doelstellingen ge

ordend worden tot groepen van doelstellingen die als basis voor een 

blok kunnen fungeren. 

Na deze eerste fase kan de struktuur van de kursus worden vast

gesteld, waarin de onderlinge relaties tussen de blokken zichtbaar 

worden, In die strukturering komen dan tevens de toelatingseisen 

per blok tot uitdrukking .. Voor elk blok moeten dan vervolgens de 

volgende funkties worden samengesteld: 

- het studeerproces, Hiervoor moeten de doelstellingen nader en dui

delijker worden omschreven en moeten alle parameters die het stu

deerproces beÏnvloeden op hun waarde getoetst worden, zodat de be

nodigde hulpmiddelen kunnen worden gekonstrueerd. 

- de toetsing op doelstellingen. Uitgaande van de geformuleerde 

doelstellingen moet een toetsbatterij worden gekonstrueerd. Deze 

konstruktie dient liefst zo systematisch mogelijk plaats te vin

den, waarbij voor elk vraagtype de later te hanteren skoringsre

gel bekend moet zijn, Een afzonderlijke taak in deze fase is het 

bepalen van de norm: welke totaalskore is nodig opdat voldaan 

wordt aan de doelstellingen. 

- de terugkoppeling, Voor elke groep vragen uit de toetsbatterij 

moet worden bijgehouden welke regels gebruikt worden voor de kon

struktie van de alternatieven. De gedachten die daaraan ten grond

slag liggen zijn een bron voor het schrijven van de adviezen, 

De blokstruktuur van een kursus biedt het voordeel dat ingangskon

dities en gewenst eindgedrag voor elk blok bekend zijn. Bij herzie

ning van een kursus kunnen wijzigingen in een blok of van de struk

tuur gemakkelijk worden uitgevoerd. 

In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke manier de verschillende 

funkties gerealiseerd worden. Waar mogelijk worden de aanwijzingen 

geformuleerd als "konstruktieregels". Voorbeelden uit verschillende 

kursussen worden opgenomen om de resultaten van die konstruktieregels 

toe te lichten, 
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3,2 DE DOELSTELLINGEN 

Een doelstellingenonderzoek kan op verschillende manieren worden 

opgezet. Bij een van deze methoden (Mellenbergh e.a., 1968) worden 

doelstellingen geformuleerd als tekorten in kennis en vaardigheid, 

die door middel van onderwijs kunnen worden opgeheven, Het gebruik 

van normale omgangstaal leidt echter vaak tot meerduidige uitspraken 

en dubbelzinnigheden, Deze kunnen enigszins vermeden worden door in 
de beschrijving van de doelstellingen een taxonomie van onderwijsdoe-

len te hanteren (b.v. Bloom e.a., 1956). Zinvolle diskussies tussen 

onderwijsdeskundigen en anderen zijn daardoor tenminste mogelijk. 

Een andere, meer empirische, methode gaat uit van een groot aantal, 

zeer konkrete uitspraken over het vakgebied. Deze uitspraken kunnen 

door verschillende groepen docenten, studenten en andere geïnteres

seerden worden gegenereerd, De uitspraken worden beoordeeld op hun 

onderlinge samenhang. Door toepassing van statistische technieken 

(clusteranalyse) worden groepen onderling samenhangende uitspraken 

gebundeld. Voor elk van deze groepen kan vervolgens een meer ab

strakte omschrijving worden gegeven, die als doelstelling kan worden 

opgevat (zie Meuwese, 1968). 

Het gevaar bestaat dat een doelstellingenformulering zoveel tijd 

in beslag gaat nemen dat andere fasen die bij de konstruktie van een 

kurrikulum of kursus nodig zijn, niet of onvoldoende aan bod komen. 

Een ander risiko dat met een uitgebreid doelstellingenonderzoek kan 

ontstaan is het bereiken van een zodanig hoog abstraktieniveau dat 

de overgang naar algemeenheden in psychologisch of didaktisch vak

jargon zeer nabij is. Steeds moet rekening worden gehouden met het 

gebruik van de doelstellingen door de docent. De docent moet aan 

de hand van de doelstellingen een keuze kunnen maken uit de leerstof 

en hij moet een toetsingaprocedure kunnen ontwikkelen waarmee hij 

kan nagaan of de doelstellingen worden bereikt. 

Veel ontwikkelingswerk zal nog nodig zijn om een hoger rendement 

uit een doelstellingenonderzoek te verkrijgen. Het rendement zal bij

voorbeeld worden verhoogd als voor diverse kategorieën van doelstel

lingen kan worden aangegeven op welke manier het onderwijs moet wor

den ingericht opdat de doelen met zo min mogelijk kosten worden be

reikt, Uit publikaties van Dubin en Taveggia (1968) en Costin (1972) 
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blijkt dat er bij gebruik van dezelfde leermiddelen, t.o.v. de ge~ 

bruikelijke kriteria (tentamenresultaten) in het hoger onderwijs geen 

enkele onderwijsvorm superieur is aan een andere. Maar het is evenmin 

bekend wanneer en voor welk doel de bestaande vormen van kennisover

dracht of vaardigheidsoefening het meest geschikt zijn. 

Ondanks het feit dat er weinig konkrete gegevens bekend zijn, be

hoeft niet te worden gewacht tot beter bruikbare methoden voorhanden 

zijn. Indien het onderwijssysteem wordt opgevat als een proces dat op 

grond van verworven informatie kan worden verbeterd, dan moet het mo

gelijk zijn dat na een zekere tijd een goede kursus te konstrueren is. 

Aan de strukturele opzet van een kursus worden dan de volgende eisen 

gesteld: 

- de kursus moet een redelijke uitgangssituatie vormen voor later 

aan te brengen verbeteringen 

- er moeten voorzieningen zijn om gegevens van een kursus zo ratio

neel mogelijk te beoordelen 

er moet een grote ~te van flexibiliteit zijn. Met relatief weinig 

moeite moeten doelstellingen kunnen worden toegevoegd of verwij

derd, 

- het gebruik van andere leermiddelen moet op eenvoudige wijze gere

aliseerd kunnen worden. 

3.2.l Kurrikulumniveau 

Als een nieuwe opleiding van start gaat of een nieuwe aanpak van 

een bestaand kurrikulum wordt overwogen dan lijkt een gedegen doel

stellingenonderzoek zinvol. Als echter het aantal deelnemers aan de 

diskussies groot is en de deelnemers weinig ervaring hebben met het 

formuleren vàn doelstellingen dan zal gedurende lange tijd moeten 

worden samengewerkt voordat er binnen de groep overeenstemming ont

staat over het gebruikte taalsysteem, Juist in de beginfase is het 

gevaar groot dat de in algemene termen geformuleerde doelstellingen 

door alle leden van de diskussiegroep worden aanvaard en toch op ver

schillende wijze worden geÏnterpreteerd; dit kan in een latere fase 

van het onderzoek tot grote spraakverwarring leiden. 
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Het onderzoek op kurrikulumniveau moet leiden tot de doelstellin

gen voor de verschillende kursussen. De volgorde waarin de doelstel

lingen gerealiseerd kunnen worden, bepaalt tevens de ordening van de 

kursussen. 

3.2.2 Kursusniveau 

Voor een groot aantal opleidingen zijn de doelstellingen echter 

niet zo nauwkeurig omschreven met als gevolg dat ook de doelstellin

gen voor een kursus niet beter kunnen worden geformulee'rd dan: - de 

student moet dit boek bestudeerd hebben - of - er moet een inleiding 

in de technische mechanika worden verzorgd - of opmerkingen in de

zelfde geest. 

In de vakgroep Technische Mechanika is van de volgende pragmati

sche, benadering uitgegaan. 

], Het kurrikulum van de opleiding wordt als gegeven beschouwd, Dit 

impliceert onder meer: 

globaal zijn de doelstellingen bekend. Bijvoorbeeld in termen 

als: verzorg een inleiding in de statika van starre lichamen of 

geef een inleiding over het dynamisch gedrag van systemen. 

- de plaats van ae kursus is bekend. Op grond van voorafgaande 

kursussen is een schatting te maken van het gemiddelde begin

niveau van de deelnemers. Het gewenste eindniveau kan geschat 

worden aan de hand van eisen die vervolgkursussen stellen, Te

vens is gegeven welke kursussen in hetzelfde tijdsbestek moeten 

worden aangeboden, Enerzijds zullen docenten van die kursussen 

wensen hebben ten aanzien van de doelstellingen voor de te kon

strueren kursus en de tijden waarop die gerealiseerd dienen te 

zijn, anderzijds zou gebruik kunnen worden gemaakt van vaardig

heden die in de andere kursussen worden verworven, 

2. Globaal wordt nagegaan op welke manier eenzelfde doetstelling in 

andere instituten wordt gerealiseerd, Hulpmiddelen daarvoor zijn 

kollegediktaten of boeken die bij soortgelijke kursussen worden 

gebruikt, 

3, De globale doelstelling wordt gespecificeerd in samenbang met het 

beschikbare leermateriaa.l. De inhoudsopgaven van diverse boeken 

over het onderwerp van de kursus worden vergeleken. Er wordt een 
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keuze gemaakt uit de onderwerpen die meer of minder vaak worden 

behandeld, Mede naar aanleiding van uitgewerkte voorbeelden en 

vraagstukkenverzamelingen worden de doelstellingen voor elk blok 

van de kursus geformuleerd, 

4. De volgorde waarin de doelstellingen moeten worden bereikt; is 

vastgelegd in de struktuur van de kursus, 

Voo~bee~en uit W73 

De doelstellingen voor de kursus Inleiding Technische Mechanika I 

werden oorspronkelijk afgeleid uit de inhoud van het klassieke hoor

kollege, Ekspliciet geformuleerde doelstellingen voor de ingenieurs

opleiding of voor de propaedeuse zijn nog niet beschikbaar. De verge

lijking van een zevental handboeken en de inhoud van de kursus W73 

brengt grote verschillen aan het licht; zowel wat betreft de inhoud 

als ~e volgorde. In tabel 4 zijn de meest voorkomende onderwerpen ver

meld die in een inleiden~- kursus mechanika worden behandeld, Deze 

lijst van onderwerpen is niet volledig en niet hiërarchisch samenge

steld, 

Tabel 4 

Onderwerpen voor een inleidende kursus Mechanika 

I • Inleiding 9. Vakwerken 

2. Vektorrekening 10. Kabels 

3. Inleiding krachtsbegrip 11 • Zwaartepunten 

4. Het moment van een kracht 12. Vloeistofmechanika 

Introduktie van koppels 13, Wrijving 

5. Bepaling van de resultante 14. N-. D- en M-lijnen 
6, Evenwichtsrelaties 15. Traagheidamomenten 

7. Isoleren van konstrukties 16. Virtuele arbeid 

8. Krachten in konstrukties 17. Verdeelde belasting 

De kodering volgens tabel 4 is gebruikt om in tabel 5 per boek en 

per hoofdstuk de onderwerpen en de volgorde waarin die worden behan-

deld, te vermelden, 
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Sommige onderwerpen komen in verschillende hoofdstukken van een 

boek ter sprake. Veelal is dan een verdeling in vlakke en ruimtelijke 

problemen gemaakt of worden verschillende oplossingsmethodieken ge

volgd, Lege vakken in de tabel duiden er op dat aan andere onderwerpen 

dan in tabel 4 genoemd, aandacht wordt besteed. De laatste kolom in 

tabel 5 geeft aan welke onderwerpen niet worden behandeld, 
De inhoud van de kursus W73 wordt per blok gegeven; de bloknumme~ 

ring komt overeen met die uit fig. 3,7, 

Tabel 5 

Inhoudsopgaven, geordend naar hoofdstuk en onderwerp 

boek hoofdstuk niet 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 behandeld 

Br 2 3,4 6,5 8 9,10 13 I I 1 • 7. 12 

14' 15 

16,17 

Ha 3 4,6,8 11, I 7 9 14 13 3,4,6 16 I ,2,5 

12 8 7, I 0 

13,15 

Hi I ,2,3 5 I I 7,6,9 13 15 17 8 

4 I 0,12 14,16 

Ho I 3,7 5,6 5,6,4 8 3,6 11 14 9 13 2,10,12 

14,15 

16, 17 

Le 1 3,2,4 11 7,6,8 9,8 13 15 14,12 10,16 

5 17 

Me 1,2 3,4,5 9,8 11 , I 0 13 16 15 7,14 

6 17,12 

Ne I 2 4 5,17 I I 6,7 9,8 13 15 16 3,12 

14. 10 

W73 2,3,4 6,7 8 8,9 13 17 1,10,11 

5 12,15 

16 
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Verklaring van de afkortingen: 

Br: Branson (1970) 

Ha: den Hartog (1961) 

Hi: Higdon and Stiles (1968) 

Ho: Holzmann, Meyer, Schumpich (1967) 

Le: Levinson (1968) 

Me: Meriam (1966) 

Ne: Nevill (1969) 

Op grond van dit overzicht kan niet worden gekonkludeerd dat de

zelfde onderwerpen worden behandeld en evenmin ligt de volgorde vast 

waarin de onderwerpen gerangschikt worden. De persoonlijke opvattin

gen van de docent zijn in deze fase van de konstruktie van "een kursus 

blijkbaar van evengrote waarde als die van zijn kollega's. De motive

ring van de keuze voor de kursus W73 wordt in het kader van dit 

proefschrift niet oppurtuun geacht. 

Voorbeeûien uit DG 75 

Voor het doelstellingenonderzoek van de kursus "Het Dynamisch Ge

dra~ van Systemen" kon niet worden teruggegrepen op een voorafgaande 

kursus. De globale doelstelling -een inleiding in de systeemanalyse 

van eenvoudige elektrische en mechanische systemen - kon met behulp 

van het boek van Shearer e.a. (1967) beter worden omschreven. De in

houd van het boek was een leidraad bij een verdeling in vijf hoofd

blokken. De theorie die nodig is om het gedrag van mechanische of 

elektrische systemen te beschrijven, wordt over twee hoofdblokken 

verdeeld, De wiskundige hulpmiddelen die nodig zijn om differentiaal

vergelijkingen op te lossen worden in een apart hoofdblok behandeld. 

Het oplossen van differentiaalvergelijkingen, die het dynamisch ge

drag van systemen beschrijven, met behulp van een analoge rekenma

chine wordt geleerd en beoefend in de overige twee hoofdblokken. 

Het leren eksperimenteren, dat als een afzonderlijke doelstelling 

in deze kursus is opgenomen, wordt wellicht gerealiseerd binnen een 

tweetal, hoofdblokken waarin de student in een laboratorium proefop

stellingen ontwerpt, uitvoert en daar ook metingen aan verricht. Het 

gedrag van de systemen waaraan wordt gemeten, kan met behulp van de 

theorie uit de overige hoofdblokken worden voorspeld, 

De student kan na toelating tot de kursus DG 73 kiezen uit een 

viertal hoofdblokken waarmee, hij zijn studie kan beginnen (zie fig. 

3.8), 
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De hoofdstukindeling van Shearer e.a. (1967) wordt niet gevolgd 

bij de samenstelling van de hoofdb~okken van de kursus zoals uit de 

volgende tabel blijkt, 

Tabel 6 

Indeling van de kursus DG 73 

hoofdblok 

I, Theorie I 

2. Wiskunde 

3, Analoge. 
Rekenmachine I 

5. Theorie II 

6. Analoge 
Rekenmachine li 

hoofdstukken uit Shearer e.a. 

I. Inleiding 

2. Mechanische en elektrische komponenten 

4. Generalisatie 

5. Analyse van elementaire systemen 

8, Formulering van vergelijkingen 

10, Speciale funkties 

9. Komplekse getallen 

11. Klassieke oplossingsmethoden 

7, Blokdiagrammen 

12, Stapvormige ingangssignalen 

13. Responsie van lineaire systemen 

14. Vereenvoudigde analysetechnieken 

15. Gedwongen harmonische beweging 

De doelstellingen voor deze hoofdstukken zijn dus niet beter om

schreven dan door de titels van de verschillende hoofdstukken. De in

terpretatie van deze omschrijving wordt uiteraard door de inhoud van 

die hoofdstukken vergemakkelijkt. De strukturering in hoofdblokken 

werd immers door de inhoud gefundeerd, 

3.2,3 BLokniveau 

In het voorgaande is duidelijk geworden dat de doelstelling voor 

een blok nog slechts zeer globaal kon worden geformuleerd. Voor elk 

blok moet de globale omschrijving van het te bereiken doel worden 

aangepast en vertaald in duidelijk omschreven opdrachten, Aan de hand 
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van deze formuleringen zal de student immers zijn studieplan moeten 

msken en zal de docent de hulpmiddelen moeten verschaffen voor het 

studeerproces, Bovendien moet er bij de doelstellingenformulering 

voor worden gezorgd dat aan de gestelde eisen in principe iedereen 

kan voldoen die tot de studie van het blok is toegelaten. De toet

singaprocedure moet met behulp van deze doelstellingen gekonstrueerd 

kunnen worden. 

Doelstellingen van een blok Z~Jn overigens ook te beschouwen als 

meer abstrakte omschrijvingen van de specifieke leerstof van een blok 

en van de vraagstukkenverzameling die de student voor dit onderdeel 

van de kursus moet kunnen oplossen. Beschouwingen per deelhoofdstuk 

voor hetgeen wel en hetgeen niet gekend of gepresteerd moet worden 

kunnen het doelstellingenonderzoek op dit niveau eventueel vervangen. 

VoorbeeZden uit W73 

In blok 2 (zie fig. 3.7) worden de evenwichtsrelaties voor twee

en driedimensionale lichamen afgeleid. De interpretatie van de afge

leide formules. de vereenvoudiging bij speciale belastingskombinaties 

en het doorzien van de onderlinge gelijkwaardigheid van diverse stel

sels vergelijkingen zijn doeleinden die daarbij worden nagestreefd. 

Aan de student worden de volgende doelstellingen voorgelegd: 

1. In staat zijn het begrip evenwicht te vertalen in een noodzakelijk 
en voldoende aantal wiskundige vergelijkingen. zowel voor vlakke 

als ruimtelijke problemen. 

2, In staat zijn de gelijkwaardigheid na te gaan van verschillende 

groepen van evenwichtsvergelijkingen. 

3, Uitgaande van een gegeven groep evenwichtsrelaties. deze kunnen 

aanvullen of reduceren tot een noodzakelijke en voldoende groep 

relaties. 

4. Algemene evenwichtsrelaties kunnen terugbrengen tot stelsels voor 

eenvoudige problemen; voor een bepaalde situatie de niet interes

sante evenwichtsvergelijkingen kunnen aanwijzen. 

5, Het kunnen kiezen van stelsels evenwichtsrelaties die het oplos

singsproces vereenvoudigen. 

6, De wiskundige uitdrukkingen kunnen ~nterpreteren in termen van 

krachten en koppels op konstrukties, 
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7. Inzicht krijgen in de mathematische uitdrukkingsvormen van het 

evenwichtsbegrip; inzicht hebben in begrippen als afhankelijk

heid en strijdigheid. 

In blok 4, waarin de steunpuntsreakties en scharnierkrachten van 

vakwerken berekend moeten kunnen worden, komen onder andere de vol

gende doelstellingen voor: 

- staafkrachten kunnen berekenen door het maken van een fiktieve snede 

of door isolering van knooppunten 

- eenvoudige kontroles kunnen uitvoeren, vooral om de uitvoer van re

kenprogramma's te kontroleren. 

In het meer wiskundig gerichte blok 8, waarin funkties en eenvou

dige differentiaalvergelijkingen worden besproken ter ondersteuning 

van een later volgend mechanikablok, wordt onder meer van de student 

verlangd dat hij: 

- inzicht krijgt in het funktiebegrip, zodat funkties en hun afgelei

den grafisch en analytisch aan elkaar kunnen worden gerelateerd 

- fysische kontinuiteitsrelaties kan toepassen om een klein stukje 

materie op de juiste wijze te isoleren van zijn omgeving. 

Voorbeetden uit DG.73 

In hoofdblok I van deze kursus (zie fig. 3.8) worden de mechani

sche en elektrische komponenten behandeld die later tot systemen wor

den samengesteld. De doelstellingen van blok I zijn als volgt om

schreven: 

1. Definitie van in- en outputvariabelen. 

2. Representatie van elementen. 

3, Karakterisering van elementen door middel van de konstitutieve 

vergelijkingen (toestandsvergelijkingen), 

4. Arbeid, energie en vermogen voor de verschillende elementen. 

5, Analogie tussen mechanische en elektrische elementen. 

6. Introduktie van de "lineaire graaf". 

Eerder in de opleiding zijn eigenschappen van komplekse getallen 

behandeld in een kursus wiskunde. In blok 4 worden de doelstellingen 

dan vrij summier omschreven: 

58 



- eigenschappen en mogelijkheden van komplekse getallen worden nog

maals bestudeerd 

- routine in het gebruik van komplekse getallen is een vereiste bij 

de mathematische analyse van dynamische systemen. 

De introduktie van de analoge rekenmachine als hulpmiddel voor 

het oplossen van differentiaalvergelijkingen, gebeurt in twee delen. 

Het eerste blok behandelt de standaardelementen die in een analoge 

rekenmachine voorkomen, het tweede blok bespreekt de koppeling van 

die elementen. Voor het eerste blok, nummer 6, zijn als doelstellin

gen gegeven: 

I, Het kennismaken met standaardelementen. 

2. De funktie van de standaardelementen begrijpen. 

3, De eventuele beperkingen leren kennen. 

4. Leren waar bepaalde elementen zich bij een konkreet apparaat be

vinden. 

In het tweede theoretische hoofdblok wordt onder andere de ver

eenvoudiging van stelsels vergelijkingen behandeld waarbij als doe

len gesteld worden: 

- het kunnen opstellen van de "loopimpedance" dan wel de "node

admittance" matrix 

- inzicht hebben in de mogelijkheden van superpositie 

- het kunnen bepalen van de ingangsimpedantie van een systeem. 

VoorbeeZden uit OPA 74 

Het sterkteleergedeelte uit, OPA 74 begint met blok I, getiteld: 

Roterende schijven, Dit blok beoogt onder meer: 

- de struktuur en de opbouw van een theorie duidelijk te maken 

- speciaal de theorie van roterende schijven onder de aandacht te 

brengen, 

Een uitbreiding van de theorie voor roterende schijven kan worden 

gevonden in de theorie voor schijven met variabele dikte (blok 5) of 

in de behandeling van de dikwandige buis (blok 4). Uit dit laatste 

blok worden als doelstellingen genoemd: 

- er moet aandacht worden besteed aan de beperkingen van de theorie 
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- de resultaten van deze theorie worden vergeleken met resultaten 

voor dunwandige buizen. 

In de blokken 2 en 3 worden de energieprincipes geïntroduceerd, 

Doelstellingen zijn daarbij onder meer: 

- het zich eigen maken, aan de hand van een reeds bekend probleem, 

van een wijze waarop het principe van virtuele arbeid kan worden 

opgezet 

-het toepassen van het principe van de.virtuele arbeid op een vlak

snanningstoestand 

- het verwerven van inzicht in het mechanika-principe dat ten grond

slag ligt aan de moderne methoden voor het konstrueren van goede 

benaderingsoplossingen voor praktische elasto-statische problemen 

onder gebruikmaking van de digitale rekenmachine. 

3, 3 DE STRUKTUUR 

De onderlinge rangschikking van de verschillende blokken die in 

een kursus voorkomen, wordt in eerste instantie bepaald door de hiër

archie in de verschillende doelstellingen. De meest gewenste rang

schikking zal soms worden doorbroken op grond van de beperkte aanwe

zigheid van middelen en mankracht en door eisen die andere docenten 

aan de kursus stellen, De struktuur van de kursus wordt vastgelegd 

in een schema waarin de onderlinge relaties tussen de blokken tot 

uitdrukking komen. 

In veel gevallen - b.v. bij hoorkolleges - wordt een hiërarchie in 

doelstellingen opgedrukt doordat de struktuur van de kursus geen an

dere mogelijkheid biedt dan alle leerstof in delen na elkaar te la

ten volgen. De docent bepaalt de volgorde waarin de onderwerpen wor

den besproken. De vorm van een boek brengt met zich mee dat de in

houd wordt gepresenteerd in elkaar opvolgende hoofdstukken. Het is 

echter niet noodzakelijk dat de leerstof wordt verwerkt in de volg

orde zoals die door een auteur is voorzien, In tabel 5 werden ver

schillende opvattingen voor eenzelfde kursus duidelijk zichtbaar, 

Het realiseren van een volgorde die anders is dan in het b.ij de kur

sus gebruikte boek, geeft meestal grote problemen omdat de opeenvol

gende hoofdstukken sterk op elkaar ingrijpen. Indien andere onderwer-
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pen of een andere volgorde mogelijk moeten worden, dan zal de schrij

ver van een boek rekening moeten houden met dat andere gebruik. De 

wensen van een individuele student ten aanzien van de volgorde waarin 

hij de onderwerpen zou willen bestuderen kunnen meestal niet of 

slechts met veel moeite worden gehonoreerd. 

3.3.1 Keuzepunten 

De individualisering van het studeerproces komt in de hier bespro

ken onderwijssystemen niet alleen tot stand doordat de studenten in 

het door hen gewenste tempo kunnen werken. maar ook doordat de weg 

die wordt gevolgd om het eindresultaat te bereiken niet dwingend is 

voorgeschreven. In de struktuur van de kursus wordt op een tweetal 

manieren een keuze mogelijk gemaakt. 
1 

l. Na het bestuderen van een bepaald blok moet een aantal andere 

doelstellingen worden bereikt. Er is echter geen éénduidige hier

arcbie in het doelstellingenpakket te onderscheiden, zodat een 

kunstmatig opgedrongen lineaire struktuur niet vereist is. De 

struktuur van de beschreven kursussen maakt het mogelijk dat een 

student tegelijkertijd bezig kan zijn met de bestudering van de 

verschillende blokken. Kenmerken van deze situatie zijn: 

- de student moet in de loop van de tijd aan alle aangeboden doel

stellingen voldoen 

- de volgorde waarin de verschillende doelstellingen worden be

reikt is niet voorgeschreven 

de student behoeft zijn voorkeur ten aanzien van de te volgen 

weg niet van te voren kenbaar te maken 

- in het struktuurschema wordt voor deze keuzemogelijkheid geen 

apart symbool ingevoerd, 

Voorbeelden zijn in een opleidingsfase te vinden bij een eerste

jaarskurrikulum waar een aantal kursussen tegelijkertijd wordt aan

geboden gedurende een semester. In een kursus komt dezelfde situa

tie voor als bijvoorbeeld het dynamisch gedrag van elektrische sys

temen wordt behandeld. Daarvoor is het zowel nodig dat de student 

kennis heeft van de elektrische komponenten en de manier waarop het 

dynamisch gedrag in differentiaalvergelijkingen wordt beschreven 
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als kennis en kunde in het oplossen van dit type vergelijkingen. 

Het is echter niet duidelijk dat het wiskundige gedeelte voor of na 

het systeembeschrijvende gedeelte moet worden geplaatst. De keuze 

kan dan aan de student worden overgelaten. 

2. Bij specifikatie van een globale doelstelling blijkt dat er ver

schillende blokken gekonstrueerd kunnen worden die alle afzonder

lijk tot hetzelfde doel leiden. De basis van de keuze hier is 

het kiezen van een deel van de aangeboden mogelijkheden. Kenmer

ken voor dit geval zijn: 

- de student moet aan een aantal doelstellingen voldoen 

- de blokken waarmee die doelstellingen worden bereikt zijn be-

trekkelijk vrij te kiezen 

- de student moet zijn voorkeur voor de te volgen weg van te vo

ren kenbaar maken 

- de docent bepaalt het aantal mogelijkheden dat gekozen moet wor

den 

- in het struktuurschema wordt voor deze keuzemogelijkheid een 

apart symbool ingevoerd: "het keuzepunt". 

Voorbeelden van deze situatie zijn in een klassieke onderwijs

vorm herkenbaar als een docent in verschillende jaren verschillen

de toepassingen gebruikt om een theorie toe te lichten. In een op

leiding wordt deze keuzemogelijkheid aangeboden in termen als: 

neem in je pakket twee van de drie moderne talen op; als aanvul

ling op de verplichte vakken zijn vier van de zes bijvakken ver

eist. Deze keuzemogelijkheid kan ook worden benut voor een labo

ratoriumorganisatie, waarbij veelal een reeks gelijks~ortige 
l 

proeven wordt opgesteld om eenzelfde fenomeen te onderzoeken. 

3.3.2 Poorten 

In een lineaire struktuur met opeenvolgende blokken mag de student 

in principe pas aan een volgend blok beginnen als hij aantoont dat de 

doelstellingen van het voorafgaande blok bereikt zijn. In feite kan 

de student wel met de studie van andere blokken beginnen, maar niet 

aan de toetsingaprocedure van die blokken deelnemen voordat bij de 

voorafgaande toets de norm is behaald. 
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Bij de meer komplekse strukturen waarin de student een keuze kan 

maken uit een aantal alternatieve wegen, is het voor het verdere 

verloop van zijn studie noodzakelijk te kontroleren of het voorge

schreven aantal blokken is voltooid, voordat aan één of meer volgende 

blokken kan worden begonnen. In de struktuur van een kursus worden 

voor die kontrales zogenaamde "poorten" opgenomen. Een poort gaat 

open - m.a.w. de op een poort volgende onderdelen van een kurus kun

nen bestudeerd worden - als aan een aantal kriteria is voldaan. Deze 

kriteria kunnen worden vervuld door één of meer voorafgaande blokken 

uit de kursus te voltooien. Er kunnen echter ook andere eisen gesteld 

worden waaraan eerst voldaan moet zijn (medische keuring, betaling 

e.d.). 

In het wetenschappelijk onderwijs kan een soortgelijk 'kontrolesys

teem worden herkend bij de eksamenregelingen. Op verschillende 

tijdstippen kunnen tentamens in diverse vakken worden afgelegd, 

Nadat men voor de verplichte hoofdvakken en voor een voldoend aan

tal bijvakken is g~slaagd wordt een eksamenuitslag gegeven en is 

de toelatingseis voor kandidaats- of doktoraalvakken vervuld, Een 

voorbeeld van een ander kriterium dat gebruikt wordt, komt in de 

kursus DG 73 voor. Een student wordt pas voor deze kursus inge

schreven als hij een aantal eerstejaarstentamens met voldoende re

sultaat heeft afgesloten. 

3.3.3 Organiaato~iaahe kenme~ken 

De komplekse kursusstrukturen, waarin als elementen voorkomen 

blokken, keuzepunten en poorten, bieden ook verschillende organisato

rische voordelen boven een lijnvormige, onvertakte struktuur, 

- In een lijnstruktuur moeten alle studenten met hetzelfde blok be

ginnen. Door aanloopmoeilijkheden kan er in het begin een relatief 

groot oponthoud optreden. Dit is zeker bet geval als de eerste blok

ken naar verhouding moeilijk zijn. Het verdere verloop van de studie 

wordt daardoor nadèlig beÏnvloed (Hoberock e,a,, 1972), In een samen

gestelde struktuur zijn meestal uitwijkmogelijkheden aanwezig zodat 

oponthoud in het ene blok niet de voortgang belemmert in andere 

blokken. 
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Het verdient aanbeveling dat een kursus begint met een aantal 

naast elkaar staande blokken. 

- Blokken waarbij de skoringsprocedure relatief veel tijd vraagt zul

len bij een lijnvormige struktuur tot wachttijden aanleiding geven. 

Ook hier kan oponthoud worden vermeden door de student de mogelijk

heid te bieden meer dan één blok tegelijk te bestuderen. 

Langdurige skoringsprocedures komen onder andere voor bij labo

ratoriumoefeningen, bij het beoordelen van skripties of bij mon

delinge rapportages verzorgd voor een groep medestudenten. 
Als het enigszins mogelijk is moeten blokken met een dergelijke sko

ringswijze parallel aan een of meer andere blokken in de struktuur 

voorkomen, 

- Het studeerproces van een blok doet soms een beroep op kostbare 

apparatuur. Het is financieel niet verantwoord veel instrumenten 

aan te schaffen om in een zo kort mogelijke tijd alle studenten een 

blok te laten afronden, 

Ook in deze gevallen kan door het toelaten van verschillende we

gen, 'bereikt worden dat een instrument efficiënter wordt gebruikt, 

de kosten laag blijven en de studenten toch niet worden gedupeerd, 

- Ook ten behoeve van het onderzoek van onderwijs kunnen keuzepunten 
in de struktuur worden opgenomen. Om bij voorbeeld in konkrete situ

aties de effekten na te gaan van verschillende vormen van begelei

ding, instruktie of terugkoppeling kan een onderwijsonderzoeker een 

keuzepunt benutten om de studenten te splitsen in groepen, die elk 

een aparte behandeling ondergaan. 

De meest gewenste hiërarchie van doelstellingen kan op verschillen

de punten worden doorbroken door eisen van organisatorische of finan

ciële aard, zoals onder andere in de voorbeelden werd geïllustreerd, 

Andere faktoren die hun invloed op de struktuur uitoefenen zijn onder 

meer de ruimtelijke ordeningen die ter beschikking staan en de wensen 

van docenten, die in dezelfde fase van de opleiding, onderwijs ver

zorgen waarvoor bepaalde doelstellingen op een vooraf vastgesteld 

tijdstip gerealiseerd dienen te zijn. In de meeste gevallen zal in 

een geÏndividualiseerd onderwijssysteem een dergelijke garantie 

niet geleverd kunnen worden. Gaan andere docenten eveneens gebruik 
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maken van de hier beschreven strukturen dan kunnen onderlinge afstem

mingsproblemen veel beter worden opgelost. 

3,3,4 Sahematisahe voorstellingen 

De mogelijkheden die een docent heeft voor de samenstelling van 

een kursus met behulp van de hier ingevoerde elementen, kunnen worden 

toegelicht aan de hand van schema's die met deze elementen -blokken, 

keuzepunten en poorten - mogelijk zijn. De basiselementen worden als 

volgt voorgesteld. (De gebruikte index, i, geeft het nummer van een 

element aan), 

Het blok 

----, 
< > 
'------/ 

----~ 
I I 

L-----~ 

Fig. 3,1 Symbool voor een blok 

B.: identifikatienummer 
l 

I aantal ingangen 

n : aantal uitgangen; n ~ I 

De student kan in principe met de studie van een blok beginnen als 

aan één van de volgende voorwaarden is voldaan: 

het direkt voorafgaande blok is voltooid 

- de direkt voorafgaande poort is open 

- de direkt voorafgaande keuze van de student (of van een onderzoeker) 

bevat dit blok 

een toelatingskriterium is vervuld; het kriterium heeft geen betrek

king op de studie van het voorafgaande deel van de kursus, 

Nadat een student aan de doelstellingen van het blok heeft voldaan 

zijn er de volgende mogelijkheden: 

- hij kan met de studie van het volgende blok beginnen 

- hij kan een keuze maken uit blokken die allemaal moeten worden be-

studeerd 

- hij moet een keuze maken uit een aantal alternatieve wegen en die 

keuze kenbaar maken 
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- aan een poort wordt meegedeeld dat aan één van de kriteria is vol

daan. 

Alle blokken die direkt na een blok in parallelle takken worden aan

geboden moeten worden bestudeerd; voor elk opgenomen keuzepunt moet 

de student zijn specifieke keuze kenbaar maken, Er mogen dus geen 

uitgangen worden overgeslagen, 

Het keuzepunt 

---, 
< > '-----1' ---, 

I I L _____ .J 

Fig. 3,2 Symbool voor een keuzepunt 

k.: identifikatienummer 
l. 

1 aantal ingangen 

n : aantal beschikbare uitgan

gen; n ~ 2 

m aantal te kiezen uitgangen; 

m :E n 

Op dezelfde wijze als over de toegang tot een blok wordt beslist, 

wordt nu gekontroleerd of een student zijn keuze kenbaar moet maken. 

De student staat een aantal mogelijkheden ter beschikking: 

- keuze uit een aantal blokken 

- keuze van een volgend keuzepunt 

-keuze van een volgende poort. 

In principe is er op dit punt in het schema van de kursus een keuze 

mogelijk uit verschillende wegen. Het aantal uitgangen dat de stu

dent moet kiezen is door de docent vastgelegd, De keuzemogelijkheden 

kunnen worden uitgebreid door blokken aan te bieden na een volgend 

keuzepunt of na een poort. 

Met behulp van andere procedures bij een keuzepunt zal het moge

lijk zijn dat ook andere faktoren een rol kunnen spelen bij het be

palen van de keuze. 

In het schema kan een keuzepunt vervallen als alle uitgangen ver

plicht worden gesteld (m=n). Deze situatie kan direkt na een blok of 

een poort worden aangegeven, 
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De poort 

nl: aantal ingangen; nl ~ 

---"""" 
m : aantal kriteria; m ~ nl 

n2: aantal uitgangen;n2 ~ 

< > '-----J --, 
I I L ____ _j 

Fig, 3,3 Symbool voor een poort 

Een poort gaat open als aan het gestelde aantal kriteria is vol

daan. Deze kriteria behoeven niet uitsluitend betrekking te hebben 

op studieresultaten van de onderhavige kursus, 

In het struktuurschema van een kursus kunnen ekstra poorten wor

den opgenomen waardoor een verdeling in meer overzichtelijke hoofd

blokken mogelijk wordt, 

Kombinatiemoge Zijkheden 

In een aantal voorbeelden zullen de mogelijkheden om een kursus 

te struktureren worden duidelijk gemaakt, Fig. 3.4 geeft een drietal 

elementaire kombinaties: 

a, een lineaire struktuur waarbij de blokken opeenvolgend gerang

schikt zijn 

@ ® 
Fig. 3,4 Elementaire kombinaties 
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b, een keuzepunt met bijbehorende afsluiting door een poort. Uiter

aard moet in dit geval het aantal kriteria van de poort· in over

eenstemming zijn met de voorafgaande keuze. 

c. een situatie, waarbij aan een aantal eisen voldaan moet worden 

zonder dat de docent een stringente volgorde voorschrijft, Aan

gezien wel aan alle eisen moet worden voldaan is een kontroleme

chanisme - een poort - ingebouwd. 

Voor verschillende fasen van een opleiding kunnen strukturen ont

staan met veel, min of meer onafhankelijke kursussen. Een deeleksamen 

wordt behaald als alle voorafgaande kursussen met een voldoende re

sultaat zijn afgesloten. In fig. 3.5 zijn twee voorbeelden gegeven: 

a. alle blokken moeten voltooid zijn; er is geen kompensatie mogelijk 

b. er zijn drie hoofdvakken en vier bijvakken. De afsluiting van de 

kursus wordt behaald als men zowel voor de drie hoofdvakken als 

voor twee van de vier bijvakken is geslaagd, 

Terwille van een goed overzicht zijn er in fig. 3.5b meer poorten aan

gebracht dan strikt noodzakelijk is. Eén poort met vijf kriteria zou 

~-n dat geval ook voldaan hebben. 

Fig. 3,5 Afsluiting van een kursus 

In fig. 3.6 zijn een drietal meer ingewikkelde struktuurschema's 

aangegeven : 

a. de keuze uit een tweetal alternatieven kan pas geëffektueerd wor

den als ook aan een andere eis voldaan is. Deze eis behoeft niet 

voor elk van de alternatieven hetzelfde te zijn, 
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Fig. 3,6 Samengestelde strukturen 

b. de keuze uit verschillende groepen van blokken is voor te schrij

ven op een manier zoals in deze figuur is geschetst; een gewone 2 

uit 4- keuze biedt meer mogelijkheden dan ~c hier worden toegela

ten, Uiteraard is het mogelijk dat in elke groep eenzelfde blok 

voorkomt. 

c. dit schema geeft een situatie weer waarbij de voortgang in de 

rechtertak sterk bepaald wordt door de voortgang in de linkertak. 

Een student kan eerst de gehele linkertak achter elkaar bestude

ren en vervolgens de rechtertak, De omgekeerde volgorde is kenne

lijk niet gewenst, 

3,3,5 VoorbeeLden van bestaande kursussen 

De kursus W73 

Voor de kursus Inleiding Technische Mechanika I, die gedurende 13 

weken in het najaarssemester wordt gegeven, zijn in het kollegerooster 

vier aaneengesloten uren per week gereserveerd. Het schema van de 

struktuur is in fig. 3.7a weergegeven, Na de bestudering van de vier 

eerste blokken, die een lineaire struktuur vormen, moet de student 

in staat zijn het krachtenspel te berekenen in samengestelde konstruk

ties. Alle problemen moeten met behulp van evenwichtsrelaties worden 

opgelost en de belasting van de konstrukties bestaat uit puntkrachten, 
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Blok 6 bevat een toepassing van de geïntroduceerde berekeningsmethode 

in vraagstukken met wrijving of met verende ondersteuningen. In blok 

9 wordt een aanzet gegeven tot de sterkteleer, In dit blok worden 

snedegrootheden in balkachtige konstrukties berekend, Daartoe is het 

enerzijds noodzakelijk dat het koncept van puntkrachten wordt aange

vuld met kennis van kontinu verdeelde belastingen (blok 7), ander

zijds moet het principe van het maken van een willekeurige doorsnede 

(blok 5) bekend zijn, De wiskundige hulpmiddelen uit de integraal- en 

differentiaalrekening worden in blok 8 aan de orde gesteld, 

start 

Fig. 3, 7 

Struktuur van de kursus W73 

70 



Blok JO is geen volledig blok, zoals eerder in hoofdstuk 2 werd 

beschreven. Dit blok bestaat alleen uit een toets die de student 

slechts eenmaal krijgt aangeboden en die vooral ten behoeve van de 

docent is ingebouwd om een evaluatie over de totale kursus mogelijk 

te maken. 

In fig. 3,7b is de struktuur van W73 rond de blokken 3 en 4 ge

wijzigd in verband met een afstudeeronderzoek, Uit voorafgaande ja

ren is bekend dat veel studenten zeer veel moeite hebben met blok 4, 

Na blok 3 worden de studenten in twee groepen gesplitst. De verdeling 

van de studenten over beide groepen staat onder kontrole van de on

derzoeker. De kontrolegroep kan direkt met de studie van blok 4 be

ginnen, de deelnemers in de eksperimentele groep krijgen individueel 

een bepaalde instruktie gebaseerd op "drill and prae tice"-methoden 

(van Mullekom, 1974). Het voltooid hebben van deze instruktie wordt 

door middel van blok 11 in het schema verwerkt. 

De ku.!'8U8 DG 73 

Het Dynamisch Gedrag van Systemen is een kursus in het derde se

mester, dus in het begin van de kandidaatsstudie. Gedurende 13 we

ken in het najaar is er voor deze kursus in het rooster een ochtend 

en een middag gereserveerd. In het voorjaarssemester is er een uit

loopmogelijkheid voor degenen die de eerste vier hoofdblokken in het 

najaar hebben voltooid. 

In deze kursus wordt een inleiding verzorgd in het dynamisch ge

drag van mechanische en elektrische systemen. De inhoud van de kursus 

is over zeven hoofdblokken verdeeld, zie fig. 3,8a: 

theorie I 

2 wiskunde 

3 analoge rekenmachine I 

4 praktikum I 

5 theorie II 

6 analoge rekenmachine II 

7 praktikum II 

In verband met een onderwijskundig onderzoek naar het leren aksperi

menteren is er een vrij stTikte scheiding tussen het praktikumgedeel

te en de rest van de kursus doorgevoerd, Omdat de voortgang in het 
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start start 

3 2 4 

6 5 7 

a, Hoofdblokken 

Fig. 3,8 Struktuur van de kursus DG 73 

praktikum niet door de student zelf wordt bepaald (er is een prakti

kumrooster) is er slechts één punt in het schema waaruit blijkt dat 

ook een gedeelte van de theorie moet zijn bestudeerd, voordat zinvol 

in het praktikum kan worden doorgewerkt, 

Hoofdblok 3 bevat voor elke student onder andere de verplichting 

om twee uur te werken met een kleine analoge rekenmachine. Aangezien 
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er maar twee apparaten beschikbaar zijn, bestaat er kans op lange 

wachttijden. Dit hoofdblok is dan ook op een dusdanige manier in het 

schema opgenomen dat zo min mogelijk vertraging in de rest van studie 

kan ontstaan. 

Zoals uit fig. 3.8b blijkt zijn de hoofdblokken 5 en 7 afgesloten 

met een afzonderlijke poort, Deze poorten bevorderen niet alleen het 

overzicht maar zijn tevens noodzakelijk om een hoofdblok als afzon

derlijke eenheid te kunnen definiëren. 

De kursus OPA 74 

Het Onderwijs Pakket Analyse wordt in het voorjaar aangeboden, 

In het rooster voor het zesde semester zijn, gedurende 14 weken, 2 

ochtenden en I middag per week voor OPA 74 gereserveerd. 

De kursus bestaat uit twee min of meer onafhankelijke delen: een 

gedeelte waarin theorieën en toepassingen uit de sterkteleer worden 

behandeld en een gedeelte waarin het dynamisch gedrag van mechani

sche systemen wordt bestudeerd, 

Centraal in het sterkteleerpakket staat de bestudering van ener

gieprincipes (blok 2 en 3) en het gebruik daarvan bij' de elementen

methode (blok JO en 11), De inleiding tot deze onderwerpen wordt in 

blok I, resp. blok 8 verzorgd. In de blokken 4 tot en met 7 worden 

verschillende toepassingen gedemonstreerd. Niet alle onderwerpen wor

den hierbij verplicht gesteld. De koppeling tussen sterkteleer en dy

namika komt in deze kursus tot stand via de elementenmethode, Blok 9 

biedt de methode voor het oplossen van dynamische systemen gebaseerd 

op de elementenmethode, Blok 12 vormt een uitbreiding op de elemen

tenmethode, waarin ook toepassingen moeten worden gedemonstreerd, 

De theoretische achtergronden rond de bepaling van het dynamisch 

gedrag van mechanische systemen wordt in de blokken 13 tot en met 

17 behandeld. Ter afsluiting wordt in blok 18 het dynamisch gedrag 

van een samengestelde konstruktie behandeld. 

Tijdens het tot stand komen van dit proefschrift was de hier be

sproken struktuur van OPA 74 nog in diskussie. Het uiteindelijke 

struktuurschema van OPA 74 kan dus afwijken van het in fig. 3,8 weer

gegeven schema, 
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14 17 

Fig. 3.9 Struktuur van de kursus OPA 74 

3.4 HET STUDEERPROCES 

Uitgaande van de doelstellingen die voor een blok geformuleerd 

zijn moeten vervolgens de hulpmiddelen worden geschreven of gekon

strueerd opdat de student optimaal de doelstellingen kan bereiken, 

De meeste hulpmiddelen worden in gedrukte vorm verspreid, Voor elke 

kursus wordt een handleiding (studiegids) samengesteld waarin per 

blok de relevante aanwijzingen worden vermeld (zie Braak, 1973a en 

Janssen, Schoofs, Veldpaus, 1973), Als bijlage 4 is de beschrijving 

bij blok 2 uit de kursus W73 opgenomen. 
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Samenvatting en doelstellingen 

De informatie aan het begin van een blok geeft in algemene termen 

aan welke leerstof er behandeld wordt, wat er van een student wordt 

verwacht als hij het blok bestudeerd heeft en welke relaties dit 

blok heeft met andere delen van de kursus of met andere kursussen in 

de opleiding. Na lezing van de samenvatting en van de doelstellingen 

moet de student in staat zijn.een keuze te maken als die mogelijkheid 

in de struktuur wordt geboden. 

In de samenvatting worden de meer inhoudelijke kanten van het be

treffende blok belicht; de doelstellingen duiden aan wat de student 

met die kennis moet kunnen doen. 

3.4.2 Suggesties 

De student is vrij zelf zijn leermiddelen te kiezen, waarmee hij 

de doelstellingen van een blok kan bereiken, De docent heeft een se

lektie uit de literatuur gemaakt die hij het meest bruikbaar acht. 

Uit een aantal boeken worden de passages die de leerstof van het blok 

bevatten, aan de studenten ter bestudering aangeboden. 

Niet altijd stroken de meningen van de diverse auteurs met die van 

de docent. Als de verschillen klein zijn kan in de handleiding enig 

kommentaar worden gegeven waarin het verschil in opvatting duidelijk 

wordt gemaakt. In andere gevallen zal de dccent van mening zijn dat 

in geen enkel ter beschikking staand leerboek de inhoud van een blok 

op een voor hem aanvaardbare wijze wordt gepresenteerd, De konsekwen

tie daarvan is dat hij zelf een tekst schrijft over dit onderwerp en 

die als bijlage aan de studenten ter beschikking stelt (zie Braak, 

1973b), Deze bijlage zal in de loop der jaren steeds kritisch bekeken 

en eventueel veranderd of aangevuld moeten worden, 

Een voorbeeld om nog eens duidelijk te maken dat er geen overeen

stemming bestaat over de manier waarop een bepaald onderwerp bestu

deerd dient te worden, kan uit de kursus W73 gedestilleerd worden. 

Zoals uit tabel 5 in hoofdstuk 2 blijkt, wordt in elk boek aandacht 

besteed aan de behandeling van evenwichtsrelaties. Inhoudelijke ana

lyse van de betreffende passages leidt tot een aantal kenmerken die 
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wel of niet aanwezig zijn. De volgende kenmerken worden onderschei-

den: 

I, Er wordt gebruik gemaakt van grafische oplossingstechnieken. 

2. De behandeling van vlakke en ruimtelijke problemen wordt duidelijk 

gescheiden. 

3. De aangeboden problemen zijn in het begin zeer eenvoudig, maar 

worden steeds komplekser. 

4. Bij de afleiding van regels en formules worden eerst één of meer 

voorbeelden besproken. 

5, Voor eenzelfde probleemstelling worden verschillende groepen even

wiehtsrelaties aangeboden. 

6. De regels en formules worden verbaal omschreven. 

7. Voor verschillende klassen van problemen worden aparte regels af

geleid. 

De aanwezigheid van de genoemde kenmerken in de boeken die ook ten 

behoeve van tabel 5 werden geanalyseerd, wordt duidelijk uit tabel 7. 

Tabel 7 Inhoudelijke analyse van de behandeling van evenwiehts 
relaties. 

auteur kenmerk 

2 3 4 5 6 7 

Branson + + + 

den Hartog + + + 

Higdon + ++ ++ ++ 

Holzmann ++ + ++ + ++ ++ 

Levinson + + 

Meriam + + + 

Nevill + + + + 

het kenmerk komt niet of nauwelijks voor 
+ het kenmerk komt voor 
++ het kenmerk komt uitgebreid voor 

In de hier besproken kursussen kan het leermateriaal vrijwel uit

sluitend op schrift worden aangeboden. De student-wordt dringend aan

geraden zelf tenminste één boek aan te schaffen. In de studiebiblio-

76 



theek van de afdeling zijn de meeste, door de docent aanbevolen boe

ken, in drie- of viervoud aanwezig en kunnen daar worden geraadpleegd. 

Andere vormen van leerstofpresentatie als diaseries, kassettefilms, 

videobanden e.d. zijn gebonden aan een vaste plaats in het onderwijs

instituut, maar kunnen wel op elk ogenblik van de dag benut worden. 

VooPbeetd uit W?o 

In blok I wordt een apart gedeelte onderscheiden voor de bestude

ring van de werking van een kracht ten opzichte van een punt of een 

lijn. De studie-aanwijzingen zien er in dat geval als volgt uit: 

Bestudeer: Holzmann: pag. 32-35, 43-50, 78-84 

Meriam pag. 17-24 

Levinson: pag. 24-29 

Nevill pag. 20-38 

Higdon pag. 16-20, 24-28 

Braak bijlage 2 

Vraagstukken: Meriam pag. 24-30 

Higdon pag. 20-24, 29-33 

Braak opgave 3 

Informatie over het vektorprodukt: 

Meriam 

Nevill 

VooPbeetd uit DG 73 

Appendix B, pag. 305 

pag. 20-24 

Blok 3 geeft een generalisatie van de vooraf beschreven elektrische 

en mechanische komponenten en maakt een algemene behandeling mogelijk, 

waarbij gebruik wordt gemaakt van "grafen": schema's waarin de rela

ties tussen de komponenten in beeld gebracht worden. 

Bestudeer: Shearer: hoofdstuk 4, 

met uitzondering van 4-4.2 t/m 4-5 

Zie voor bronnen ook: 6-3.1 pag. 156 

8-2.2 pag. 201 

Zie voor grafen ook: 2-7.2 pag. 46 

8-2 pag. 199 
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Erratum: pag. I kolom I, regel 4: Table 4-4 i.p.v. Table 4-3 

Kommentaar: 

Tabel 4-2 bevat alle noodzakelijke informatie over de te behan

delen elementen en moet goed gekend worden. Het tetrahedron (fig. 

4.4) geeft nog eens op een andere wijze de relatie tussen de ver

schillende grootheden weer, Paragraaf 4-3.6 geeft een introduktie 

voor de bepaling van inschakelverschijnselen bij samengestelde 

systemen, waarbij telkens de eigenschappen van de afzonderlijke 

elementen bekeken worden. 

Van de "energietransformators" worden alleen "zuivere transfor

mators" behandeld, 

3.4.3 StudievPagen 

In een klassieke vorm van informatieoverdracht poogt de docent het 

studeerproces bij de luisteraars te aktiveren door zo nu en dan vra

gen te stellen, opdrachten te geven of kommentaar te leveren. In de 

meeste gevallen is echter de responsie gering. 

De studievragen die de student schriftelijk worden gesteld beogen 

in wezen hetzelfde doel: het studeerproces te verdiepen door kernpun

ten in afleiding van formules of door de manier van aanpak aan te 

stippen. Door gebruik te maken van de vragende vorm wordt geprobeerd 

de student aktief te maken, hem niet alleen een tekst te laten lezen 

maar ook te laten begrijpen, De elementaire vormen waarin. de studie

vragen worden gesteld, kunnen als volgt worden omschreven: 

- wat is. de betekenis van deze zin, formule of uitspraak 

- kan deze bewering of zin ook anders geformuleerd worden 

-geldt deze formule of uitspraak in dit of dat speciale geval? 

Het is de taak van de docent de onderwerpen te kiezen waarbij dit 

soort vragen worden gesteld. Enerzijds kan hij op grond van erva

ring de moeilijke punten in een leerproces kennen, anderzijds zal 

hij, op grond van een analyse van de kursusgegevens, opmerkzaam wor

den gemaakt op de moeilijkheden die studenten hebben ondervonden. 

Door middel van de studievragen moet de student ook duidelijk wor

den gemaakt waar de mogelijkheden en beperkingen van de bestudeerde 
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stof liggen, Hij moet de essentiële stappen om tot een resultaat te 

komen. kunnen afleiden uit het toevallige voorbeeld dat gekozen was. 

Nogmaals wordt er op gewezen dat er geen direkte kontrole is op 

deze fase van de leerstofverwerking, De student krijgt alleen een 

summier antwoord op de gestelde vragen zodat hij een idee kan krijgen 

of zijn oplossing of antwoord korrekt is. Volledige of zeer precieze 

antwoorden zijn meestal niet mogelijk omdat de vragen daarvoor niet 

scherp genoeg geformuleerd zijn, In het studeerproces kan door de 

antwoorden wel enige vorm van terugkoppeling optreden. De student is 

echter niet verplicht de studievragen te beantwoorden of zijn ant

woorden op papier te zetten. Het wordt hem wel sterk aanbevolen, 

Om te verhinderen dat bij de student al te gemakkelijk de indruk 

kan ontstaan dat de leerstof wordt beheerst, worden in de handleiding 

eerst alle vragen opgenomen en vervolgens alle antwoorden van een 

blok, 

VooPbeetden uit W73 

Het ontbinden van krachten (zie blok I) wordt gewoonlijk verduide

lijkt aan de hand van een voorbeeld, waarin een zo gunstig mogelijke 

(ook voor de docent) beginsituatie is geschapen. In de studievraag 

wordt een normaal voorkomend probleem aangeboden dat afwijkt van het 

voorbeeld. Nagegaan moet worden welke handelingen moeten worden ver

richt voordat het voorbeeld weer toepasbaar is. 

Vraag 12 

Geef in een aantal schetsen aan welke stappen je moet nemen om een 

kracht in twee richtingen te ontbinden bij een vlak probleem. Doe 

dit bijvoorbeeld aan de hand van fig, a en gebruik ter kontrole de 

meer bekende situatie van fig. b. 

~300N 

fig. b 

Let op de (verborgen) veronderstellingen Tracht de situatie in 

woorden te hesehijven ! 
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Antwoo:r>d 12 

In de kursus worden geen vaste tekenafspraken gemaakt. Vooral in 

blok 8 komen de konsekwenties van een niet-korrekt tekengebruik tot 

uiting, In de studievraag wordt de student gekonfronteerd met het 

probleem van het juiste teken. De oplossing moet elders worden ge

vonden. 

Vraag 7 

Voor de relatie tussen het moment en de dwarskracht in een lood

rechte dwarsdoorsnede geldt, afgezien van het teken: :: = D. Welke 

afspraken bepalen het teken? 

Antwoord 7 

De tekenafspraak voor M <en voor D en de positieve x-richting. 

Veel studenten blijken moeite te hebben met het weergeven van de 

resultaten van hun berekeningen. In de meeste gevallen worden te veel 

niet-signifikante cijfers in de berekening meegenomen. Een studie

vraag uit blok 4 attendeert op dit misbruik. 

Vraag 15 

Moeten de staafkrachten van een vakwerkkonstruktie binnen 1% nauw

keurig worden bepaald? 

Ant:r.Joord 13 

Gezien de schematisering van de konstruktie en van de belasting is 

deze eis overdreven; 5% lijkt een meer reële grens. 

VoorbeeLden uit DG 73 

In blok 2 wordt vooral aandacht besteed aan definities en tekenaf-

spraken. Een van de vragen luidt dan ook: 
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Vraag 2 

Bij·de afspraak uit onderstaande figuur en de definitie x21 z x2-x1, 

heeft x21 een richting. Geef die richting in de figuur aan. 



Antwoox>d 2 

~ 2 1 . ·E~·-r:.xl 
x21 

Innners als x21 = x2-x1 positief is, dan geldt x2 > x1 en verplaatst 

het punt 2 meer in de aangegeven richting dan het punt I. 

In blok 8 worden eigenschappen van gewone differentiaalvergelijk

ingen behandeld. Om het verschil tussen lineaire en niet-lineaire 

differentiaalvergelijkingen te benadrukken wordt de volgende vraag ge

gesteld: 

Vraag 4 

Is de algemene oplossing van een niet-lineaire differentiaalver

gelijking de som van de algemene oplossing van de homogene d.v. 

en een partikuliere oplossing? 

Antwoord 4 

Neen, er is innners geen superpositie reogelijk. 

De responsie op harmonische ingangssignalen is het onderwerp van 

blok 15, Met verwijzing naar het in de kursus gebruikte boek wordt 

gevraagd: 

Vx>aag 5 

Stel dat in (15-41) xf een te meten signaal is en xr de uitslag 

is van het meetinstrument dat zelf een tweede orde systeem is. 

In welke frekwentiegebied kan dan dit instrument worden gebruikt? 

Antwoovd 5 
Alleen voor kleine w, d.w.z. w << w • Voor hogere waarden van w 

n 
treden er vervormingen op in fase en amplitude terwijl een evenre-

digheid tussen xr en xf wordt gewenst, die onafhankelijk is van w. 

VoovbeeZden uit OPA 73 

Om grafieken of formules te interpreteren kunnen soms speciale 

waarden aan een parameter worden gegeven. In een vraag uit blok I, 

over in het vlak belaste schijven met rotatoriach symmetrische belas-

81 



ting, wordt een kriterium ingevoerd, dat niet in de kursus is behan

deld, en waarvoor de interpretatie van formules noodzakelijk is. 

Vra:a:g 13 

Wat is de zwaarst belaste plaats in de schijf volgens de hypothese 

van Coulomb-Mohr-Gue'st? 

Antûioord 13 

De maksimale schuifspanning is belangrijk. Deze wordt bepaald 

door het grootste verschil van de hoofdspanningen. Bij de schijf 

is één hoofdspanning nul ( oz=O), terwij 1 ook er r en er t hoofdspan

ningen zijn. Het grootste verschil treedt op bij r=O, 

Als wiskundig hulpmiddel wordt bij de introduktie van energieprin

cipes gebruik gemaakt van de variatierekening. In blok 11 komt onder 

meer de volgende vraag voor (de notatie is dezelfde als in de ge

bruikte tekst): 

Vraag 3 

Aan welke differentiaalvergelijking moet de funktie y voldoen om de 

de funktienaal I stationair te maken. 

Antûioord 3 

De voorwaarde is: öi=O 

öi = f2 
öF.dx '"E: rz( (y'+E:n') n ) dx 

1 1· ~l+(y'+en') 2 

e•O 
J

2 t 

Y ,E:n'dx 
I ~l+(y')2 

De Eulervergelijking is: 

) • 0 

3,4.4 Beweringen 

Als een student begint aan de studie van een nieuw blok kan het 

voorkomen dat hij komt tot een aantal vrij aannemelijk klinkende be

weringen, Een kern van waarheid is daarin meestal wel aanwezig, maar 
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de juiste beperkingen of nevenkondities ontbreken. Door de student te 

konfronteren met een aantal van dit soort opmerkingen en te vragen of 

en wanneer een dergelijke bewering waar is, wordt hopelijk zijn kri

tische zin en zijn vermogen om tussen vrijwel gelijk luidende uit

spraken te diskrimineren, vergroot, Hij .zal daardoor eerder zijn ei

gen fouten herkennen en beter weten onder welke voorwaarden iets waar 

of onwaar is, Ook voor het doorbreken van vaste antwoordpatronen, die 

geen algemene geldigheid bezitten, lijkt de bewustwording van dat pa

troon door middel van het beschreven soort beweringen nuttig, 

Deze beweringen zijn voorlopig alleen voor de kursus W73 gereali

seerd, Evenals bij de studievragen is het kommentaar op de beweringen 

aan het einde van de handleiding voor een blok geplaatst, 

Voorbee Z.den 

1. De resultante van een stelsel krachten in een plat vlak is een 

kracht. 

Kommentaar: De bewering is onvolledig; alleen juist als de krach

ten door één punt gaan, 

2, Op een vlakke konstruktie werken alleen horizontale krachten. De 

steunpuntsreakties zijn dan ook horizontaal gericht, 

Kommentaar: Bereken de steunpuntsraak

ties voor de geschetste situatie. 

3,4.5 ~obZ.emen 

Naast de bestudering van de leerstof en de interpretatie daarvan, 

is het noodzakelijk dat de student zijn kennis kan toepassen, Het ma

ken van vraagstukken is (voor de beschreven kursussen) daarbij een 

vrijwel onmisbaar hulpmiddel, In de diverse handboeken zijn meestal 

enige problemen uitgewerkt. Jammer genoeg valt daarbij dan vaak de 

nadruk op het reken- of cijferwerk in plaats van op de manier van 

aanpak. Meestal wordt niet duidelijk gemaakt waarom een bepaalde volg

orde van werken wordt gekozen of waarom een bepaalde vergelijking 

wordt gebruikt, Vrijwel nooit wordt de student een keuze voorgehouden 

of wordt hem meegedeeld dat de oplossing ook op andere manieren had 

kunnen worden bepaald. 
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Bij een aantal blokken wordt voor één vraagstuk uitgebreid beschre

ven welke manieren er mogelijk zijn om tot de oplossing te komen; de 

reden om een bepaalde volgorde te nemen wordt verklaard en er worden 

varianten in het oplossingsproces gegeven die bij een gemodificeerde 

probleemstelling van nut kunnen zijn, De nadruk ligt meer op het pro

bleemoplossend gedrag dat vertoond zou moeten worden dan op de bere

keningen die moeten worden uitgevoerd om de numerieke gegevens te 

verkrijgen (zie b,v, Braak, 1973b). 

3.4.6 InstrukteU'X's 

Aangezien niet wordt verwacht dat met het uitgereikte materiaal 

het studeerproces bij iedere student volledig aan zijn doel zal be

antwoorden, is er nog een mogelijkheid om problemen met de studie 

voor te leggen aan een deskundige, In de door de vakgroep verzorgde 

kursussen zijn enige studentassistenten (instrukteurs) met deze taak 

belast. Voor elkê kursus is tenminste een instrukteur beschikbaar. 

Deze houdt echter alleen spreekuur op de tijden die in het kollege

rooster voor de kursus zijn gereserveerd. 

De studentassistenten hebbenmeestal het kandidaatseksamen afge

legd en moeten in staat worden geacht de voor-kandidaatsvakken te be

heersen. Het overleg met de docenten van de kursus is niet formeel 

geregeld. Veel voorkomende problemen worden voor de aanvang van de 

kursus met de instrukteurs doorgesproken en de manier van instrueren 

wordt in grote lijn vastgelegd. De instrukteurs behouden echter veel 

ruimte om eigen initiatieven te ontplooien onder formele verantwoor

ding van de docent. 

3.4.7 Lesingen 

De mogelijkheid bestaat om tijdens een geÏndividualiseerde kursus 

een aantal attraktieve lezingen te organiseren. Een paar faktoren be

palen in grote mate de opkomst van de deelnemers aan de kursus. De 

inhoud van de lezingen is meestal niet van belang voor de studie van 

een specifiek blok en bovendien kan een lezing meestal alleen worden 

gehouden op een tijdstip waarop ook toetsen kunnen worden afgelegd, 

Ondanks het feit dat op vragenlijsten, die na afloop van de kursus 

werden ingevuld, nogal eens de wens voor dergelijke bijeenkomsten 
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wordt bepleit, blijkt er van studentenzijde zo weinig belangstelling 

te zijn dat er in geen van de kursussen nog lezingen worden georgani

seerd. 

3.5 DE TOETS 

De vraag of en zo ja hoe er getoetst moet worden in het onderwijs 

wordt op uiteenlopende manieren beantwoord. In de klassieke onderwijs

situatie stellen veel docenten jaar in jaar uit proefwerken of tenta

mens samen en geven cijfers voor het gemaakte werk waarna die cijfers 

een eigen leven gaan leiden in eksamen- of overgangsvergaderingen (de 

Groot, 1966). Problemen van meettechnische aard worden meestal niet 

onderkend of als onoplosbaar terzijde geschoven. Onderwijspsychologen 

zijn nogal eens geneigd de problemen rond toetskonstrukties te baga

telliseren. De aanwijzingen die zij de docenten geven kunnen alleen 

worden gebruikt als er al een min of meer uitgewerkt idee voor een 

toets of item is, In die situatie kunnen dan allerlei technieken be

nut worden om een item te verbeteren (de Groot en van Naerssen,l969), 

hoewel de kriteria voor een beter item niet altijd even duidelijk 

zijn, Psychometrici waarschuwen daarentegen voor een al te lichtvaar

dig gebruik van "teacher-made tests", en zeker als een toets gebruikt 

wordt als selektiemechanisme moeten er hoge eisen worden gesteld aan 

betrouwbaarheid en validiteit voordat een dergelijke toepassing zal 

kunnen worden toegestaan. 

Het kan niet ontkend worden dat het schrijven van een bruikbare 

toets een tijdrovende bezigheid is, Waarschijnlijk is dit één van de 

redenen waarom studietoetsen nog niet algemeen gebruikt worden. Een 

andere, hiermee samenhangende reden is het ontbreken van goede kon

struktieregels. Hoewel er voor zeer specifieke onderwerpen wel voor

stellen voor konstruktieregels gepubliceerd zijn (Bormuth, 1970), 

moet een docent nog teveel terugvallen op improvisaties en globale 

ideeën, In deze paragraaf ~ordt beschreven op welke manier de toetsen 

voor de geÏndividualiseerde kursussen worden samengesteld en welke 

overwegingen daarbij een rol spelen. Twee kernvragen moeten daarbij 

worden beantwoord: 

- wat moet er gemeten worden 

- hoe kan er gemeten worden? 
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3,5 .I De te meten grootheden 

Het onderwijsproces wordt als voltooid beschouwd indien de student 

aan de doelstellingen voor een-kursus of blok voldoet. In de toets

vragen moeten die doelstellingen dus vertaald zijn. Hoe beter de 

doelstellingen omschreven zijn in termen die aansluiten bij de pres

taties die de student moet leveren, des te gemakkelijker zal een 

toets samengesteld kunnen worden en des te beter zal de toets meten 

wat er gemeten dient te worden, 

De omschrijving van de doelstellingen, zoals die voo.r het studeer

proces werden omschreven, voldoet nog niet aan bovenstaande eis. Deze 

omschrijvingen kunnen en moeten echter wel worden gebruikt om, nader 

uitgewerkt, het pakket te meten grootheden:"de deeldoelstellingen" 

vast te stellen. De doeleinden van een gedeelte van de kursus zijn on

der andere al uitgedrukt in: 

- de doelstellingen voor het blok 

- de studiesuggesties; de hoofdstukken uit een boek 

- de studievragen; op belangrijke onderwerpen in het kennispakket is 

meestal al de aandacht gevestigd. 

- de problemen; de vaardigheden die beoefend moeten worden komen·on

der meer tot uiting in de behandelde problemen en vraagstukken. 

Met deze gegevens als achtergrond begint een team docenten met de 

formulering van de deeldoelstellingen. Deze worden gerealiseerd op 

basis van: 

- de struktuur van het vakgebied. De vragen die worden gesteld gaan 

over de in het vak gèvolgde manier van werken, over inzicht in de 

theoretische opbouw, over beperkingen of uitbreidingen die zich in 

een speciaal geval kunnen voordoen. 

- de voorbeelden waarin toepassingen van een theorie verwerkt Z1Jn. 

De vragen hebben een praktisch gerichte omschrijving, de student 

moet een probleem herkennen en de juiste oplossing vinden. 

- de verschillende oplossingsstrategieën. De vragen gaan in op ver

schillen·. tussen methodieken om een oplossing te verkrijgen. 

- het hulpgereedschap. Voor een bepaald onderwerp uit het vakgebied 

kan bijvoorbeeld een deel van de wiskunde noodzakelijk zijn. De 

transfer van die wiskunde naar het onderhavige vakgebied wordt met 

vragen in deze kontekst getoetst. 
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Het belang van een bepaalde doelstelling komt tot uiting in het aan

tal delen dat voor een doelstelling wordt gereserveerd. 

3.5.2 De meetmethode 

Om na te gaan of éen student aan de doelstellingen voldoet moet er 

gemeten worden, Aan het meetinstrument (de toets) worden verschillende 

eisen gesteld (zie b.v. Meuwese, 1970): 

- de toets moet valide zijn. Een hoge skore op een toets moet impli

ceren dat een student de doelstellingen beheerst. 

- de toets moet betrouwbaar zijn, Toevalsfaktoren mogen de skore op 

de toets niet beÏnvloeden. 

- de meting moet objektief zijn. De prestaties op de toets moeten met 

een vaste skoringsregel omgezet worden in getallen. Persoonlijke in

terpretaties door een beoordelaar moeten worden vermeden. 

In verband met de individualisering van het onderwijs is verder ver

eist dat: 

- de meting geautomatiseerd kan worden 

- de uitslag van de toetsing snel bekend is 

- de meting op elk door de student gewenst tijdstip kan worden afge-

nomen. 

De meeste toetsen in de hier beschreven kursussen bestaan uit meer

keuzevragen, waarbij aan het grootste deel van de eisen kan worden 

voldaan. Sinds de invoering van gestandaardiseerde tentamens worden er 

"multiple-choice"-items gebruikt. Deze items bieden vier alternatieven 

waarvan er één en niet meer dan één juist is. De student moet boven

dien aangeven of hij zeker is van zijn antwoord. Het gebruik van de 

zekerheidsaanduiding verhoogt de betrouwbaarheid van een toets en doet 

geen beroep op andere persoonlijkheidsfakeoren dan in de toetsen zon

der zekerheideaanduiding (Sandbergen, 1973), 

Een voordeel van deze i~emvorm is de mogelijkheid om snel een diag

nose te stellen als een foutief alternatief wordt gekozen, mits die 

afleiders bewust gekonstrueerd zijn, Een nadeel is echter dat niet al

tijd even gemakkelijk een derde of vierde alternatief kan worden ge

schreven dat als goede afleider kan fungeren. Een aantal items dege

nereert daardoor tot een keuze van het juiste alternatief uit slechts 
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twee of drie alternatieven, Er is echter een ander nadeel dat bij de 

opinievorming over multiple-choice-items erg belangrijk is. Het blijkt 

namelijk uitermate lastig om i~ems te konstrueren die een beroep doen 

op zeer komplekse of hoog gekwalificeerde vaardigheden; te denken valt 

hier aan de hoogste kategorieën uit de taxonomie van Bloom (1956). 

Sinds de invoering van de kursus OPA 72 worden er "multiple-true

false"-items gebruikt. Het aantal alternatieven per item is variabel, 

evenals het aantal juiste alternatieven. Op grond van de beperkingen 

van de antwoordkaart is het aantal alternatieven aan een maksimurn 

~an negen gebonden terwijl het aantal juiste alternatieven per item 

kan variëren tussen nul en vijf. De student wordt gevraagd om aan te 

geven welke alternatieven volgens hem juist zijn. Voor elk korrekt 

antwoord (goed als goed en fout als fout herkend) wordt êên punt aan 

de skore toegevoegd, Eerder gehanteerde skoringsregels (Braak en 

Janssen, 1972) leiden tot een grote ondoorzichtigheid, waardoor zowel 

de konstruktie van de items als de antwoordstrategie van de studenten 

wordt bemoeilijkt. 

De multiple-true-false-vorm biedt een aantal voordelen boven de 

multiple-choice-vorm. 

- Het belang van een item kan worden uitgedrukt door middel van het 

totaal aantal alternatieven van het item, 

De konstruktie van de alternatieven is eenvoudiger. Voor elk alter

natief is er de keuze uit het goede of een ander, fout antwoord. 

- Het konstrueren van multiple-true-false-items kan op eenzelfde ma

nier gebeuren als het samenstellen van een "check-list" voor de be

oordeling van een open vraag •• De alternatieven komen dan overeen 

met de kontrolepunten op de check-list. 

De analyse van de antwoorden wordt echter moeilijker, doordat niet 

êénduidig vast te stellen is welke strategie een student heeft gevolgd 

om een onjuist alternatief te elimineren. Hij behoefde immers niet de 

juiste oplossing te vinden, maar kon ook tot een ander onjuist resul

taat gekomen zijn, 
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3.5.3 De konstxouktie 

Zoals eerder werd omschreven (paragraaf 2.2.3) bestaat een toets

batterij uit een aantal, onderling min of meer onafhankelijke delen. 

Voor elk deel is een deeldoelstelling geformuleerd, die als leidraad 

dient voor de konstruktie van een groep gelijksoortige, onderling af

hankelijke, items. 

Op grond van een deeldoelstelling wordt een "basis-item" omschreven 

waarin de probleemformulering (de stam) van het item vastligt en waar

bij voor elk van de alternatieven wordt aangegeven, welk facet van de 

oplossing van het probleem wordt bekeken. Door variaties te maken op 

de thema's die in het basisitem en de bijbehorende alternatieven zijn 

uitgesproken, kunnen een groot aantal onderling homogene items worden 

samengesteld. Variaties kunnen in de stam van het basisitem worden 

aangebracht door: 

- wijziging van de symbolen van parameters 

- wijziging van de numerieke waarde van parameters 

- wijziging van de richting of van het teken van relevante grootheden 

- spiegeling of verdraaiing van figuren bij de tekst 

- omzetting van positief geformuleerde beweringen in negatief gefor-

muleerde beweringen. 

Wijzigingen in een alternatief kunnen worden aangebracht door: 

variaties in tekens, dimensies of numerieke grootte 

-bekende foutieve oplossingsmethoden te volgen, 

Nadat een team van medewerkers deeldoelstellingen en bijbehorende 

basisitems heeft omschreven, werken één of twee docenten deze ideeën 

uit, zodat met relatief weinig moeite voor elk deel een aantal items 

beschikbaar komt. Voordelen van de genoemde werkwijze per deel, in 

vergelijking met het konstrueren van een ongestruktureerde toetsbatte

rij, zijn: 

- het aantal basisitems dat voor een toetsbatterij nodig is, blijft 

klein 

- variaties op een basisitem kunnen meestal zo goed worden voorge

schreven dat homogeniteit van items binnen een deel gewaarborgd is 

- het uitwerken van de basisitems kan ook door weinig ervaren itemkon

strukteurs in korte tijd gebeuren 

89 



- uitbreidingen van de toetsbatterij kunnen relatief eenvoudig worden 

uitgevoerd. 

Voo~beeUien uit W73 

In blok I wordt onder andere de volgende doelstelling geformuleerd: 

"De student moet in staat zijn om met symbolen van krachten te manipu

leren: optellen. aftrekken, ontbinden, vermenigvuldigen met een kon

stante faktor. Ontbinden van een kracht en het samenstellen van krach

tenstelsels dienen in praktische situaties te worden geoefend". 

Uit deze doelstelling worden de volgende deeldoelstellingen afge

leid. 

- Ken het verschil tussen een kracht en zijn tegengestelde bij ver

schillende voorstellingswijzen van een kracht. 

Bepaal de richting van de krachtsresultante voor een vlak stelsel. 

- Beschrijf in woorden welke kenmerkende eigenschappen aan de krachts-

resultante kunnen worden toegekend, 

- Oefen de vektornotatie; bepaal de grootte van de resultante. 

- Oefen de vektornotatie; interpreteer formules voor de resultante. 

- In de praktijk komen situaties voor waarbij twee krachten een zeer 

kleine hoek insluiten; bepaal de resultante. 

- Bereken de ontbondende van een kracht voor een vlak systeem. 

- Bereken de ontbondende van een kracht voor een ruimtelijk systeem. 

-Ga na in welke situaties een kracht, al dan niet éénduidig, kan wor-

den ontbonden. 

De deeldoelstelling: "Bepaal de ontbondene van een kracht voor een 

vlak systeem", zal hier verder worden uitgewerkt, De gedachten die 

leiden tot de konstruktie van het basisitem zijn onder meer als volgt 

te omschrijven: 

- het basisitem moet afwijken van de in voorbeelden geschetste situa

ties bij het parallellogram van krachten; het is niet de bedoeling 

dat probleemherinnering een rol speelt 

- de werklijn van de kracht staat loodrecht op één van de werklijnen 

waarlangs de kracht ontbonden moet worden of heeft een andere spe

ciale hoekrelatie met beide werklijnen 

- de kracht wordt meestal in numerieke waarde gegeven, de noodzake

lijke berekeningen moeten eenvoudig zijn. 
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De drie volgende items vertonen een vast patroon in de alterna

tieven (de volgorde kan in de uiteindelijke vorm worden verwisseld): 

1: het juiste antwoord 

2: de numerieke waarde van het antwoord is goed, de richting is echter 

verkeerd 

3: de projektie van de kracht op de gevraagde werklijn in plaats van 

de ontbondene 

4: het antwoord van alternatief 3, maar dan met tekenwisseling. 

Item 1 

Een kracht F met grootte 500 N, wordt ont

bonden in de richtingen a en b, 

De ontbondene langs a heeft een grootte 

van: 

I, 800 N en is omlaag gericht 

2, 800 N en ia omhoog gericht 

3, 400 N en is omlaag gericht 

4. 400 N en ia omhoog gericht 

Item 2 

Een kracht K met een grootte van 200 N wordt 

ontbonden langs de werklijnen t 1 en i 2• 

De ontbondene langs t 1 heeft een grootte van: 

1 • 200 N en is naar beneden gericht 

2. 200 N en is naar boven gericht 

3. 100 N en is naar boven. gericht 

4, 100 N en is naar beneden gericht 

Item 3 

Een kracht F wordt ontbonden in de richtingen 

a en b. 

De ontbondene langs a heeft een grootte van: 

1, p/3 en is naar links gericht 

2. PIJ en is naar rechts gericht 

3, lFI3 en is naar links gericht 

4. iP/3 en is naar rechts gericht 

De verschillen tussen de vi~r alternatieven onderling worden groter 

bij de volgende konstruktieregel: 

1: het juiste antwoord 

2: de projektie op één van de werklijnen 

3: de projektie op de andere werklijn 

4: de ontbondene langs de andere werklijn 
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Item 4 

Een kracht van JOON wordt ontbonden in de 

richtingen t en m. 

De ontbondene langs l heeft een grootte 

van: 

I, 200 N 

2, 50 N 

3. 0 N 

4, 173 N 

Item 5 

Een kracht van 200 N wordt ontbonden in de 

richtingen ! en m. 

De ontbondene langs m heeft een grootte 

van: 

I. 346 N 

2, 0 N 

3, 100 N 

4, 400 N 

~ 
I m 

m 

Opmerking: de alternatieven werden uiteindelijk geordend naar opklim

mende grootte van de antwoorden. 

In blok 7 luidt een van de doelstellingen: "De student moet de 

methode kennen waarmee verdeelde belastingen in rekening worden ge

bracht bij evenwichtsbeschouwingen". 

Bij een van de fasen van het oplossingsproces moet een klein stuk

je uit een balk worden genomen met de daarop werkende belasting. Door 

integratie over alle stukjes van de balk kan'de totale belasting wor

den gevonden. Als deeldoelstelling wordt onder meer nagegaan of een 

student de interpretatie kent van de integrant. 

Het basisitem wordt gebaseerd op de volgende overwegingen: 

- maak gebruik van een horizontale of vertikale balk• met een stan

daard lengte van l meter. 

- gebruik een driehoeksvormige belasting 

- het nulpunt van de belasting valt samen met het nulpunt van de be-

schrijvende ko8rdinaat 

- het kleine stukje van de balk heeft een lengte van 1 mm en wordt 

op de helft of een kwart van de lengte gepositioneerd, 
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De alternatieven zijn gebaseerd op: 

1: het juiste antwoord 

2: het duizendste deel van de belasting op het einde van de balk 

3: de grootte van de verdeelde belasting op de plaats van het stukje 

4: een van de vorige alternatieven vermenigvuldigd met een faktor '~• 

De volgende drie items zijn uitwerkingen van deze omschrijving, 

It111111 1 

Een rechte balk, l meter lang, wordt belast 

door q•300 z N/m (zin meters), 

Hoe groot is de resultante van de belasting 

op het stukje balk waarvoor geldt: 

0,499 ~ z ~ 0,500 m, 

], 0,15 N 

2, 0,30 N 

3. ISO N 

4. 75 N 

Itl!llll 2 

Een rechte balk, I meter lang, wordt belast 

door q•400 y N/m (yin meters). 

Hoe groot is de resultante van de belasting 

op het stukje waarvoor geldt: 

0,749 ~ y ~ o,7so'm, 

I, 0,3 N 

2, 0,4 N 

3. 300 N 

4. 150 N 

It111111 3 

Een rechte balk, t meter lang, wordt belaat 

door q•200 x N/m (x in maters), 

Hoe groot is de resultante van de belasting 

op het stukje waarvoor geldt: 

0,249 ~ x ~ 0,250 m, 

I, 0,050 N 

2, 0,020 N 

3, 200 N 

4. 100 N 

,.,~ 

w··'""' 
0 
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Voorbee~en uit DG 73 
In blok 13 wordt de gedwongen responsie van lineaire systemen be

handeld als de input een harmonisch karakter heeft. Kennis van de 

komplekse rekenwijze die daarbij wordt gebruikt, is noodzakelijk, 

Als doelstelling voor het eerste deel van de toetsbatterij wordt 

dan ook gesteld: "Het kennen van benamingen voor en relaties tussen 

komplekse variabelen", 

Het basisitem heeft een vaste stam: de definitie van de komplekse 

"through"- en "across"-variabele, 

Elk alternatief dat voor een multiple-true-false-item wordt gekon

strueerd, kan naar een andere eigenschap, funktie of numerieke waarde 

vragen. Bij dit voorbeeld worden er slechts vier alternatieven aange

boden wegens het relatief geringe gewicht dat aan deze deeldoel-

ling wordt toegekend. De alternatieven vragen naar: 

t: het begrip impedantie of admittantie 

2: het verband tussen de komplekse amplitude en de tijd of een andere 

variabele s 

3: de relatie tussen de impedantie van een bepaald elementtype en de 

komplekse grootheid s 

4: de komplekse schrijfwijze voor een bepaald mechanisch of elektrisch 

element. 

De gemeenschappelijke stam voor het deel luidt: Schrijf de through

en acrossvariabele van een systeem op de volgende manier: f = F,est en 
v = V.est. 

Dan gelden de volgende beweringen: 

Voor elk van de vier alternatieven worden een aantal variaties ge-

geven: 

I, -De impedantie van een element is gedefinieerd als: V/F 
- De admittantie van een element is gedefinieerd als:V/F 
-De impedantie van een element is gedefinieerd als: F/V 
-Elke elementvergelijking wordt geschreven als Z • V/F, waarin Z 

de gegeneraliseerde impedantie is 

2, - F en V zijn funkties van de tijd 
- F en V zijn funkties van s 
- F en V zijn onafhankelijk van de tijd 
- F en V zijn komplekse grootheden 
- F en V zijn tijdsafhankelijke reële amplituden 
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3, - De impedantie van een A-type element is evenredig met s 
- De impedantie van een T-type element is evenredig met s 
- De impedantie van een D-type element is onafhankelijk van s 
- De impedantie van een A-type element is een funktie van s 

4. - De elementvergelijking voor een kondensator met kapaciteit C kan 
geschreven worden als: F • s.CV 

- De elementvergelijking voor een veer met stijfheid k kan geschre-
ven worden als: F • k.V/s 

-De impedantie van een massa is: 1/(sm) 
-De impedantie van een veer met stijfheid k is: s/k 
- De impedantie van een demper met dempingakonstante B is: 1/B 

De definitieve items worden samengesteld uit de stam en door telkens 

voor elk van de alternatieven een keuze te maken uit de gegenereerde 

mogelijkheden. 

In diverse toetsen wordt van de student gevraagd of hij een .kom

pleet vraagstuk kan oplossen. In blok 5 zijn dat eerste-orde-systemen, 

die als input een eenvoudige funktie krijgen opgedrukt. De responsie 

als funktie van de tijd moet uiteindelijk worden bepaald, 

Als deeldoelstelling wordt gevraagd het gedrag van een systeem te 

beschrijven uitgaande van een schematische voorstelling van het sys

teem en van gegeven beginkondities, 

Konstruktie van he.t basisitem: 

- er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mechanische en elektrische 

systemen 

- het schema bevat een demper en een massa of een veer 

- het schema bevat een weerstand en een kondensator of een spoel 

- de twee elementen staan in serie of worden parallel geschakeld 

-de input is een stapfunktie in de kracht of snelheid. 

Op grond van de manier van oplossen van dit type problemen worden de 

alternatieven geionstrueerd rond: 

1: de algemene vorm van de differentiaalvergelijking; mogelijke fou

ten ontstaan door een verkeerde "graaf" te hanteren en door sub

stitutie van foutieve elementvergelijkingen 

2: de beginkonditie; verkeerde interpretatie van het inschakelver

schijnsel bij de afzonderlijke elementen leidt tot fouten 

3: de tijdskonstante van het systeem; de algemene vorm van de diffe

rentiaalvergelijking levert geen aanwijzing voor de gevraagde nu

merieke waarde 



4: de volledige oplossing. 

Item 1 

Een mechanisch systeem bestaat uit een 

ideale veer en demper: 

b • 2 Ns/m ; k • 5 N/m. 

Voor t<O is het systeem in rust en is F•O. 

Voor t~O is F • IN, 

Welke beweringen zijn juist? 

1. De d.v. van dit systeem is: b.:; + kv • F 

2. Op t•O+geldt v•O,S m/s 

3, De tijdskonstante van het systeem T • 2,5 s 

4, v(t) ~ 0,5.e-2•5t 

Item 2 

F 

Een elektrisch systeem bestaat uit een ideale 

weerstand en een kondensator; R • lOOn ; C • 200 ~F. 

Voor t<O is het systeem in rust en v•O, 

Voor t~O is v • 10 V, 

Welke beweringen zijn dan juist? 

1, De d.v. van dit systeem is: R :! + ~ • ~~ 
2. Op t•O+geldt: i•O 

3, De tijdskonstante van het systeem T • 0,02 s 
4. i(t) • 0,1(1-e-SOt) 

Item 3 

R 

Een mechanisch systeem bestaat uit een ideale v 

massa en demper; m • 1 kg.; b • 2 Ns/m. F ~-~ 
Voor t<O is het systeem in rust en F•O, __ ,.., __ .LY-b m, 

Voor t~O is v • 2 m/s. 

Welke beweringen zijn dan juist? 

1 dF F 1. De d.v. van dit systeem is: t' ;rr + iii • v 
2. Op t•O+geldt F • 4 N 

3, De tijdskonstante van het systeem T • 2 s 
4, F(t) • 4,e-2t 

Item 4 

Een elektrisch circuit is opgebouwd uit ideale 

elementen; 

R • 10n en L • 0,1 a. 

Het systeem is in rust voor t<O, 

De input luidt: t>O : v • 0 

t,~O : v • I V 
Welke beweringen zijn juist? 
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1. De d.v.van dit systeem is L ~ + R i • v 

2 •. Op t•O+ geldt i • 1/R 

3. De tijdskonstante van het systeem 1 • 100 s 
4. i(t) • 0,1(1-e-IOOt) 

Item 5 
Een systeem bestaat uit ideale elementen; 

b • 0,1 Ns/m ; k • ION/)11 

Voor t<O is de veer ontspannen en is v•O. 

Voor t?-0 is v • I m/s. 

Welke beweringen zijn dan juist? 

1, De d.v.van dit systeem is: k!! + bF • v 
+ dt 

2. Op taO geldt F•O 
3, De tijdskonstante van het systeem 1 • 0,01 s 

4. F(t) • IO(I-e0•01 t) 

VooPbeetd uit OPA ?3 

De theorie voor cirkelvormige platen die loodrecht op hun vlak 

worden belast, levert de mogelijkheid enige speciale belastingasitu

aties te berekenen. In verband met het vaak omvangrijke rekenwerk 

wordt van de student verlangd dat hij enige kontrolemiddelen ter be

schikking heeft om d.e juistheid van zijn resultaten te beoordelen. 

Eén van de doelstellingen voor de toetsbatterij betreft uitslui

tend die kontrolefunkties. 

Het basisitem heeft een vaste stam, waarin een aantal problemen 

en eenzelfde aantal oplossingen worden aangeboden. De dimensionering 

van de belasting wordt zodanig gekozen dat uit de belasting geen di

rekte aanwijzing volgt voor de juiste antwoorden. 

De alternatieven bestaan uit kombinaties van een probleem en één 

van de mogelijke antwoorden. Verkeerde kombinaties ontstaan doordat 

de kriteria onjuist zijn of onjuist worden toegepast. 

Itemstam 

Gegeven is een cirkelvormige plaat met straal a en dikte h. De plaat

stijfheid is B. Bestudeerd worden een aantal belastings- en onder

steuningskondities voor de plaat. De problemen zijn in de linkerkolom 

in de fig. a t/m e geschetst. De doorbuiging w(r) is positief naar 
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beneden. De belasting is steeds te karakteriseren door de grootheid q. 

Oplossingen voor de doorbuiging w zijn in de rechterkolom gegeven; 

elke oplossing behoort bij één van.de problemen: 

er 1::::: =:::=====l=l =====11 ) - q. a
4 

( r
2 !. + 3+v ( 1 

a. Mo=qa2 Mo wl - 16B 2 ä"Z" ln a. l+v 

~ 2r 

q,a4 {, r2) 2 
w2 • 64B ~ - i2 b. . 

' 

~I I I ! I j! 'I I I 
q 

!!!!!~ 

.Q;; I I lil! ,111 fl fl U 
c.A A 

lP=q Tta2 f-
d. ~1======*•====f~ 

g 
!i!!. ~i ( r2 r z:2 ) 

w3 • 16B 2 p ln ä- äZ' + I 

iP=q Tta2 ~ 
e. ~1===1 =~~ 

Bijeenhorende kombinaties voor de alternatieven zijn: 

item 1 item 2 item J item 4 item 5 

I • a en wS a en w2 b en w3 a en w3 b en w2 

2. b en w4 c en w4 d en w2 c en w2 c en w4 

3. e en wl e en w3 e en wl e en w4 d en w3 

3,6 DE TERUGKOPPELING 

In verschillende fasen van het studeerproces krijgt de student de 

mogelijkheid na te gaan in welke mate hij de stof beheerst of aan de 

doelstellingen voldoet. Terugkoppeling vindt plaats via: 

- de studievragen en de bijbehorende antwoorden 

- de problemen en vraagstukken 

- de instrukteurs 

- de items uit de toets 

-de adviezen die na een toets worden uitgereikt. 

Het geven van adviezen wordt door de gevolgde toetssamenstelling 

sterk vereenvoudigd, Als inderdaad de items in een deel homogeen zijn 

dan geldt voor elk item uit het d.eel dezelfde doelstelling. Aangezien 

er niet wordt gestreefd naar een zodanig gespecialiseerd advies dae 
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verschillen in gekozen alternatieven daarin tot uitdrukking komen, is 

het advies voor alle items van een deel gelijkluidend. 

De items van een deel werden gekonstrueerd op grond van de deel~ 

doelstelling en een aantal mogelijke foutenbronnen. Dezelfde gegevens 

worden gebruikt om het advies voor een deel op schrift te stellen. 

In de kursus W73 wordt meestal in het advies vrij uitgebreid het 

probleemgebied besproken en worden aanwijzingen gegeven voor ekstra 

te maken vraagstukken. In latere fasen van de opleiding worden de ad

viezen geringer van omvang en wordt soms volstaan met een verwijzing 

naar het desbetreffende hoofdstuk of de paragraaf uit het boek. 

De voorbeelden die hier van adviezen worden gegeven, hebben betrek

king op dezelfde delen uit de toetsbatterij, die ook als voorbeeld 

dienden bij de itemkonstruktie in 3.5. 

Voorbeelden uit W73 

Advies 1: Het grafisch ontbinden 
Welke werkwijze kun je volgen om een kracht in een bepaald vlak in 

twee richtingen te ontbinden? Let op het verschil tussen de projektie 

van een kracht en de ontbondene. Kontroleer of de ontbondenen bij het 

samenstellen (via b.v. het parallellogram van krachten) weer de oor

spronkelijke kracht vormen. Tracht de werkwijze ook in vaktornotatie 

te geven. Zie studievraag 12, Maak uit "Higdon and Stiles" de opgaven 

1-1 t/m 1-12. 

Advies 2: Verdeelde belasting op een klein stukje balk 

Een verdeelde belasting is nog geen kracht. De grootte van de 

kracht die werkt op een stukje van de balk is afhankelijk van de 

grootte van de verdeelde belasting daar ter plaatse en van de lengte 

van het stukje balk. Laat zien dat op een stukje met lengte óx, dat 

zich bevindt op een plaats x•a een belasting werkt ter grootte van 

óx,q(a), mits hx klein wordt genomen. 

Voorbeelden uit DG 73 

Advies uit blok 13 

Wat zijn de eigenschappen van de komplekse through- en across-va

riabelen? Hoe luiden de elementvergelijkingen? Zie Shearer 13-2, 

99 



Advies uit bZok 5 

Voorspel van enige eerste-orde-systemen wat het gevolg is van een 

stap als ingangssignaal. Ga de invloed na van beginkondities en zoek 

uit wanneer de differentiaalvergelijking van het systeem nodig is om 

de responsie te bepalen. Zie Shearer: 5-3,3; 5-3.4 en 5~4.4. 

VoorbeeZd uit OPA 73 

Advies 

Wanneer u moet aangeven of een bepaalde uitdrukking voor w be

hoort bij een bepaald probleem, dan kijkt u toch zeker ook naar de 

randkondities; zowel in verplaatsingen en hoekverdraaiingen als in 

momenten en krachten. De maksimale doorbuiging in de ene en de andere 

situatie moet u met elkaar vergelijken. U weet immers - gevoelsmatig -

dat de ene situatie stijver is dan de andere. U hebt eveneens een 

intuitief gevoel voor het verloop van w als funktie van .r; b.v. in 

verband met akstrema en buigpunten. 

3,7 SAMENVATTING 

De konstruktie van een geindividualiseerde kursus begint uiteraard 

met de formulering van doelstellingen. De doelstellingen worden niet 

in abstrakte termen omschreven; de omschrijving wordt aangepast aan 

het gebruik dat studenten en docenten ervan moeten maken. Eén of meer 

leerboeken uit het betreffende vakgebied geven vaak voldoende informa

tie om een doelstellingenonderzoek te starten. 

De volgorde waarin de doelstellingen moeten worden gerealiseerd 

komt tot uiting in de struktuur van de kursus. Daarin komen als elemen-

ten voor: 

- blokken; pakketten leerstof met gegeven doelstellingen. Ingangs- en 

uitgangskriteria worden gespecificeerd. 

- keuzepunten, Zowel de volgorde waarin een aantal blokken bestudeerd 

kan worden als de te volgen weg, met uitsluiting van een aantal an

dere wegen, kan in de struktuur worden vastgelegd, 

- poorten. De voortgang van de studie kan afhankelijk worden gesteld 

van het voldoen aan een aantal kriteria. Deze kriteria kunnen zowel 

betrekking hebben op prestaties in de te konstrueren kursus als bui

ten de kursus. 
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De struktuur van de partiële ordening van de doelstellingen komt tot 

uiting in het struktuurschema van de kursus. 

Nadat op globaal niveau de inhoud en vorm van de kursus is vastge

legd, kan aan de uitwerking per blok worden begonnen. De ingangskri

teria voor een blok zijn al in de struktuur vastgelegd; de hulpmidde

len voor de studie en de toetsingaprocedure moeten nog gekonstrueerd 

worden. 

Voor het studeerproces worden hulpmiddelen beschikbaar gesteld, 

die al in hoofdstuk 2 werden genoemd. 

De docent formuleert ekspliciet de doelstellingen in termen van ken

nis en vaardigheden die in het blok moeten worden verworven. 

- De docent kiest een aantal leermiddelen; bij voorkeur boeken. 

- Studievragen worden gesch~even om een aktief leerproces te bevorde-

ren. 

- Niet geheel korrekte beweringen doen een beroep op het kritisch en 

diskriminerend vermogen van de student. 

- Uitgewerkte problemen leggen de nadruk op de manier van oplossen, 

De toetsing op beheersing van de doelstellingen gebeurt meestal 

schriftelijk door middel van gestandaardiseerde vragen; de voorkeur 

gaat uit naar de multiple-true-false-vorm, 

Een toetsbatterij voor een blok bestaat uit een aantal, min of 

meer onafhankelijke delen. Elk deel is gebaseerd op een deeldoelstel

ling en levert door middel van een basisitem een aantal gelijksoor

tige, homogene, items. Het basisitem geeft een algemene omschrijving 

van de stam en bijbehorende alternatieven. Door specifikatie van de 

omschrijving en door beperkte variaties daarvan ontstaan uit het ba

sisitem alle items van het deel. De student krijgt als toets uit elk 

deel één vraag. 

De omschrijving van het basisitem is eveneens bruikbaar om het ad

vies samen te stellen dat wordt gegeven als een vraag uit het betref

fende deel foutief wordt beantwoord. 

Het konstrueren van een geÏndividualiseerde kursus gebeurt bij 

voorkeur door een team van deskundigen, vooral voor de formulering 

van de globale doelstellingen, het maken van de struktuur van de kur

sus en bij het opstellen van de verschillende basisitems. 
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HOOFDSTUK 4 

De besturing 
van een gerndividualiseerd onderwijssysteem 

In dit hoofdstuk komen organisatorische en besturingsa,pekten van 

de onderhavige geïndividualiseerde onderwijssystemen ter sprake, Aan 
de besturing moet bijzondere aandacht worden besteed omdat: 

- een kursus wordt opgezet voor een groot aantal studenten 

individualisering het mogelijk maakt dat elke student een eigen 

tempo volgt en een eigen weg kiest 

- een kursus een ingewikkelde struktuur kan hebben met veel keuze

punten en poorten, waardoor het moeilijk is een overzicht te krij

gen van de verrichte prestaties 

- intensieve terugkoppeling veel kontakten vereist tussen de studen

ten en de docent of zijn assistenten 

- een groot aantal gegevens beschikbaar komen, waarmee evaluatie van 

een kursus mogelijk wordt 

- veranderingen van de kursus op rationele basis moeten worden aan-

gebracht. 

Routinematige aktiviteiten in de besturing van een kursus worden zo 

min mogelijk door de docent of zijn assistenten uitgevoerd. Het is 

beter gebruik te make~ van een rekenmachine die deze werkzaamheden 

veel sneller, met grotere nauwkeurigheid en goedkoper kan uitvoeren, 

De essenties van de hier besproken geÏndividualiseerde systemen wor

den echter niet aangetast, als men geen rekenmachine ter beschikking 

heeft. Ook voor de onderhavige kursussen is het steeds mogelijk op 

"handbediening" over te gaan, 

Een kursus kan echter pas goed worden bestuurd als de kursus van 

te voren grondig is voorbereid, In het voorafgaande hoofdstuk is dui

delijk geworden aan welke onderdelen aandacht moet worden besteed, De 

veranderde taak van een docent in een geÏndividualiseerd onderwijs

systeem, in vergelijking met een klassieke onderwijsvorm, komt wel

licht het meest tot uitdrukking in de voorbereidingsfase, waarin doel-
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stellingen worden geformuleerd, een studiegids wordt samengesteld en 

de toetsbatterijen worden gekonstrueerd. Gedurende de kursus zal de 

docent slechts zo nu en dan spreekuur houden en op grond van de over

zichten beslissen of er wijzigingen in de kursus moeten worden aange

bracht. 

4,1 DE VOORBEREIDINGSFASE 

De voorbereidingen om een bestaande kursus om te bouwen tot een ge

Ïndividualiseerd systeem, moeten één A twee semesters voor de aanvangs

datum van de kursus beginnen. Het begintijdstip is afhankelijk van de 

grootte van de kursus, het aantal blokken dat er in de struktuur voor

komt, de ervaring die de docent heeft met deze nieuwe vorm en het aan

tal medewerkers dat ingezet kan worden bij de konstruktie van het on

derwijssysteem. 

Voor een kursus die in omvang gelijkt op W73 of het theoretisch, 

gedeelte van DG 73, moet één docent naar schatting drie-kwart jaar aan 

voorbereidingstijd besteden. Om alle manuskripten klaar te maken voor 

reproduktie dient een kwart jaar gereserveerd te worden. De voorberei

dingstijd neemt toe als nieuwe kollegediktaten worden geschreven of 

als een nieuw praktikurn moet worden ingericht. 

De formulering van doelstellingen en het maken van het struktuur

schema moet bij voorkeur gebeuren door een team van deskundigen en 

binnen twee maanden kan de basis voor een kursus gelegd zijn, Op grond 

van het struktuurschema is een planning mogelijk en kunnen de taken 

tussen de docenten en medewerkers worden verdeeld. 

De voorbereiding van een blok zal gemiddeld twee weken in beslag 

nemen. Bij deze schatting wordt er van uitgegaan dat de basisitems 

in ruim een dag worden geformuleerd. De basisitems bevatten daarbij 

zoveel aanwijzingen voor de konstruktie van de reeks overige item.s 

dat vervolgens per dag de items voor twee delen van de toetsbatterij 

gereed ,kunnen komen. 

4. 1 • I De handZeiding 

De handleiding voor een kursus bevat alle aanwijzingen die de stu

denten nodig hebben voor de studie en de regelingen die getroffen wor-
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den vanwege de organisatie van een kursus. In de handleiding komt 

voor: 

- een inleiding, die de achtergronden van en de methode van werken bij 

een geÏndividualiseerd onderwijssysteem toelicht 

- de regelingen voor instruktie, toetsing, docentenbezoek e.d. 

- een literatuuropgave; een lijst van boeken, kollegediktaten of an-

dere leermiddelen die in de kursus worden gebruikt 

- de struktuur van de kursus, het struktuurschema en eventuele sche

ma's voor de verschillende hoofdblokken 

- per blok de aanwijzingen ten behoeve van het studeerproces; daar

bij worden doelstellingen, studiesuggesties en studievragen ver

meld 

-de adviezen voor elke toetsbatterij. 

De handleiding en de verplicht gestelde boeken moeten bij de aan

vang van de kursus voor elke deelnemer beschikbaar zijn, In het eer

ste jaar dat een kursus in de nieuwe vorm wordt gegeven kunnen sommi

ge delen van de handleiding als losse afleveringen, gedurende de kur

sus worden uitgereikt. Dit geldt vooral voor de informatie voor een 

blok en voor de adviezen die pas na het maken van een toets worden 

uitgereikt. 

Het algemene gedeelte van de handleiding beslaat circa 20 pagina's, 

per blok worden circa JO pagina's informatie verstrekt, de adviezen 

beslaan per blok ongeveer 2 pagina's. 

4.1.2 De toetsen 

De items, die een student in een toets moet beantwoorden, kunnen 

op verschillende manieren worden aangeboden, In de voorbereidingsfase 

van een kursus zal dus zeker een oplossing voor dit probleem moeten 

worden gevonden, Aspekten die een rol spelen bij de beoordeling van 

verschillende oplossingen zijn onder meer: 

I. meettechnische aspekten die tot uiting komen in vragen als: 

IM 

- krijgt een student alleen de items die hij moet maken of de ge

hele toetsbatterij van een blok onder ogen 

- moet de volgorde waarin de items worden beantwoord, voorgeschre

ven zijn 



- moet de beantwoording van een item of toets binnen een voorge

schreven tijd gebeuren (''speed-tests") 

- mogen de antwoorden op de items nog gekorrigeerd worden? 

2, organisatorische aspekten: 

- hoeveel studenten vragen in eenzelfde periode eenzelfde toets 

- hoeveel studenten vragen in eenzelfde periode een of andere 

toets 

- hoe lang duurt gemiddeld de beantwoording van een item of toets 

- welke typografische eisen stellen de items (aantal woorden, 

aparte symbolen, figuren, gebruik van kleurenfoto's) 

- welke technologische hulpmiddelen kunnen er worden gebruikt 

- hoe snel kan een toets gereed komen of gewijzigd worden 

- heeft elke student zijn eigen voorraad items 

- is de itemvoorraad na afloop van de kursus nog bruikbaar? 

De uiteindelijke keuze van een presentatievorm wordt zowel bepaald 

door de meettechnische en organisatorische voor- en nadelen als door 

de kosten die gemaakt moeten worden bij de realisering. 

Naar de mening van de vakgroep Technische Mechanika kan het sekwen

tieel toetsen of het toetsen onder een stringente tijdslimiet nog niet 

voldoende gemotiveerd worden, Elke student moet in principe voor een 

bepaald blok eenzelfde toets aangeboden krijgen, waardoor dezelfde 

doelstellingen worden gemeten. Ook voor een tweede en eventueel vol

gende pogingen om een blok af te ronden moet in principe van dezelfde 

toets gebruik worden gemaakt, Gezien het grote aantal studenten dat op 

zeer verschillende tijdstippen een toets komt maken zijn er veel pa

rallel-toetsen nodig, 

Een van de technologisch meest geavanceerde oplossingen om een 

toets aan te bieden, is een presentatie via (beeld-)terminals. Een 

dergelijke uitvoering heeft echter een aantal nadelen: 

- er is een groot komputer~eheugen nodig om alle itembeschrijvin&en 

op te slaan 

- er zijn veel terminals nodig; elke student is gedurende lange tijd 

"on-line" met de komputer verbonden 

- in veel gevallen, zoals in de hier beschreven kursussen, vormen 

grafieken en figuren een essentieel onderdeel van de toetsvragen. 
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Koppeling van terminals met diaprojektoren of beeldbuizen is dan 

noodzakelijk,. 

het onderwijssysteem is door deze vorm van toetsing zeer duur; niet 

alleen zijn er grote kapitaalsinvesteringen nodig, maar ook de be

drijfskosten zijn hoog; de verhouding van rekentijd en verbindinga

tijd van de komputer is erg ongunstig 

- het onderwijssysteem wordt erg gevoelig voor storingen bij de kom

puter, Er zijn weinig mogelijkheden om op andere voorzieningen over 

te gaan in geval van machinestoringen. 

De realisering van ~en procedure, waarbij elke student achter een 

terminal plaatsneemt om een toets te maken lijkt vooralsnog ekono

misch niet verantwoord en - zoals zal blijken - ook niet riodig, 

Een van de meest eenvoudige oplossingen is het samenstellen van 

toetsboeken waarin alle vragen voor één toets worden verzameld. Deze 

methode, die wordt gebruikt bij vele tentamens en die eveneens voor 

de kursus W70 en W71 werd toegepast, is alleen goed mogelijk als alle 

studenten tegelijkertijd dezelfde toets maken. Als voor' elke student 

een apart toetsboek moet worden samengesteld zal dat echter veel sor

teertijd kosten. 

Een vast toetsboek voor een blok heeft, bij handskoring, het voor

deel dat antwoordsjablonen gebruikt kunnen worden. Voor zeer kleine 

groepen studenten of in eksperimentele omstandigheden kan dan, zonder 

inschakeling van een rekenmachine, een geÏndividualiseerd onderwijs

systeem toegepast worden, 

Een van de tussenoplossingen, die in OPA 72 werd getest, gaat uit 

van een gedrukte itemvoorraad, Door middel van een terminal vraagt de 

student welke items hij in een bepaald geval moet maken. Het beant

woorden van de opgegeven items, die hetzij speciaal worden verzameld 

of in een boek met andere items voorkomen, doet de student ·in een 

aparte ruimte. Pas als alle antwoorden bekend zijn, zoekt de student 

opnieu~ kontakt met de rekenmachine en voert via een terminal zijn 

antwoorden in. Nadelen zijn dan nog: 

- er zijn veel terminals nodig, omdat anders de wachttijden bij het 

invoeren van de antwoorden te groot worden 
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- het invoeren van de antwoorden vraagt veel tijd; de studenten ma

ken veel typ-fouten waardoor het programma veel kontroles moet 

uitvoeren 

- de studenten moeten niet erg relevante werkzaamheden verrichten, 

waarin zij geen routine hebben 

- het onderwijssysteem is erg afhankelijk van de rekenmachine. 
De oplossing die in de onderhavige kursussen wordt toegepast bevat 

de volgende elementen: 

- alle items van een toetsbatterij zijn in een boekje gebundeld 

- via de terminal worden opgavenformulieren verstrekt, waarop voor 

elke student de nummers van de items staan die hij als toets moet 

maken 

- de antwoorden op de items worden door middel van markeringen op een 

antwoordkaart aangegeven 

- de antwoordkaarten worden via een kaartlezer en terminal aan de re

kenmachine ter skaring aangeboden 

- het uitslagformulier bevat de nummers van de adviezen die op grond 

van de gemaakte fouten worden gegeven, De adviezen zelf zijn in de 

handleiding opgenomen. 

- opgavenformulieren en uitslagen kunnen ook zonder rekenmachine ver

strekt worden, 

De voordelen van deze methode zijn onder meer: 

- een eenvoudige Teletype en een kaartlezer zijn voldoende om opga

ven- en uitsiagformulieren te verstrekken 

- de opgavenformulieren kunnen worden geproduceerd, voordat de stu

dent een toets komt maken; voor elke toets die een student op een 

bepaald ogenblik zou kunnen afleggen,is een dergelijk formulier 

samen te stellen 

- de bezettingsgraad van de terminal is hoog en de verhouding ver

bindingstijd-rekentijd is zo gunstig mogelijk 

- de toetsboeken kunnen door verschillende studenten worden gebruikt; 

er zijn maar weinig toetAboeken per blok nodig 

- het onderwijssysteem is weinig afhankelijk van de rekenmachine. 

Voor elke student is meestal wel één opgavenformulier aanwezig; de 

antwoordkaarten kunnen ook op een later tijdstip voor skaring wor

den aangeboden. 
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Enkele nadelen zijn onder meer: 

-de toetsboeken kunnen beschreven worden zodat kontrole nodig is. 

Reserve eksemplaren van de boeken kunnen achter de hand worden ge

houden om beschadigde boeken te vervangen. 

- gelijksoortige items van eenzelfde deel kunnen voor niet bedoelde 

aanwijzingen zorgen. Dit nadeel moet door een goede konstruktie van 
de items ondervangen worden en door de items van een deel wille-

keurig verspreid in het toetsboek op te nemen. 

- een eerste poging kan gebruikt worden om items uit het hoofd te le

ren. Bij een voldoend groot aantal items per deel wordt deze tech

niek niet lonend voor de studenten. Bovendien kan door hernummering 

van de items een nieuwe versie van het toetsboek in omloop worden 

gebracht. 

- de toetsboeken kunnen ontvreemd worden. Kontrole op dit punt wordt 

door de onderwijsassistent uitgeoefend. Elk toetsboek is genummerd; 

als een student een boek krijgt uitgereikt wordt dit nummer achter 

zijn naam genoteerd en pas doorgehaald bij het inleveren van het 

boek nadat de toets gemaakt is. 

- wijzigingen in items moeten in alle boeken worden uitgevoerd. Aan 

het programma dat items selekteert, kan worden opgegeven dat een 

bepaald item niet gekozen mag worden. 

- na afloop van de kursus zijn de toetsboeken meestal niet meer bruik

baar door te veel beschadigingen. Meestal blijkt uit de evaluatie 

van een kursus dat toch een gedeelte van de toetsbatterij moet wor

den herzien. 

4.1.3 De toet8boeken 

De toetsboeken bevatten tenminste alle items die voor de toetsbat

terij van een blok zijn gekonstrueerd. Items, waarvan op een zeker 

ogenblik blijkt dat zij op de een of andere manier fout zijn, behoe

ven niet uit de toetsboeken verwijderd te worden. Alle items zijn ge

nummerd en komen op volgorde van dat nummer in het boek voor. De num
mering van de items voor de toetsboeken kan vrij willekeurig gebeuren; 

er dient wel voor gezorgd te worden dat de items van een deel niet op

eenvolgend worden genummerd omdat anders de deelstruktuur te duidelijk 

in de boeken tot uiting komt. Het aantal pagina's van het boek kan wor-
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den beperkt door meer dan één item op een pagina te plaatsen; een item 

mag echter niet over twee pagina's verdeeld worden. 

De originele items worden elk op een apart blad getypt en voorzien 

van een kodering waarin alle relevante gegevens van het item herkenbaar 

zijn: 

- een kursussymbool; meestal een letter 

- een getal dat het bloknummer aangeeft, waartoe het item behoort 

- een identifikatie van het deel 

- een volgnummer dat de positie van het item in het deel aangeeft, Elk 

volgend item in het deel krijgt een met één opgehoogd volgnummer. 

Bij deze kodering wordt tevens vermeld het aantal alternatieven en de, 

volgens de itemkonstrukteur, juiste alternatieven. 

Tabel 8 

Itemnummers voor toets 3 uit de kursus W73, versie I, 

deel 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

positie in een deel 

261 

289 

286 

275 

287 

276 

285 

288 

284 

281 

294 

282 

293 

283 

295 

292 

290 

291 

2 3 

253 

277 

274 

254 

265 

263 

279 

278 

272 

267 

249 

280 

259 

270 

268 

269 

271 

256 

233 

273 

252 

297 

247 

251 

262 

264 

266 

248 

240 

258 

250 

223 

257 

243 

238 

244 

4 

218 

260 

236 

219 

296 

235 

245 

234 

232 

229 

222 

241 

242 

206 

239 

231 

215 

225 

5 

255 

228 

210 

237 

224 

226 

227 

205 

207 

203 

230 

221 

208 

204 

216 

6 

246 

209 

201 

220 

212 

213 

214 

7 8 

217 211 

202 
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Voorbeeld 

De itemkode luidt: D 1,8,3-6,1,3,5,6 waaruit volgt dat het item be

hoort tot: 

- de kursus "D": Het Dynamisch Gedrag van Systemen" 

toets 1, deel 8, waarin het positie 3 inneemt. 

Het item heeft 6 alternatieven, waarbij de alternatieven 1,3,5 en 6 

juist zijn. 

In de zogenaamde itemmatrix, zie tabel 8, wordt de overeenkomst 

tussen de kodering van het item en de nummering in de toetsboeken aan

gegeven. Met behoud van de kodering kunnen de verschillende versies 

van de toetsboeken worden samengesteld door telkens een nieuwe item

matrix op te stellen. De kopieën van de originele items die voor de 

samenstelling van een toetsboek worden gebruikt, bevatten alleen de 

"willekeurig" toegekende nummers en niet de kodering. 

Ten behoeve van de docenten worden de kopieën van de items wél 

verzameld volgens de interne kodering. De docent kan dus snel een 

overzicht krijgen over alle items in een bepaald deel, hetgeen zo

wel voor het nagaan van fouteri als bij het voorbereiden van een 

gesprek met een student van groot voordeel is. 

4.1.4 De antwoordformulieren 

De antwoorden op de items worden door de student op een antwoord

formulier vastgelegd, Deze formulieren moeten goedkoop, machinaal te 

lezen en eventueel met de hand na te kijken zijn. Een optische kaart

lezer (Hewlett en Packard, 2761B) kan een normaal formaat ponskaart 

lezen. De kaart mag voorgeponste gaten hebben of met potlood aange

schrapte markeringen. De kaart moet aan de onderzijde een tijdsmar

kering hebben voor elke te lezen kolom. 

De kaarten die voor de hier beschreven kursussen zijn ontworpen 

bevatten de volgende informatie: 

- het voorgeponste kursussymbool 

- het voorgeponste symbool, waaruit het verwerkingsprogramma kan op-

maken dat een skoringsprocedure moet worden gebruikt 

Door de student wordt aangeschrapt: 

110 



- zijn identiteitsnummer , of het nummer dat hem in deze kursus is 

toegekend 

- de identifikatie van het blok 

- de antwoorden op de items in een volgorde die overeenkomt met de 

volgorde van de items op het opgavenformulier 

- de tijd, die hij besteedde aan het maken van de. toets, uitgedrukt 

in het aantal kwartieren. In plaats van dit gegeven kan ook een 

ander van belang geacht gegeven worden vermeld (b.v. de totale stu

dietijd voorafgaande aan deze toets), 

In verband met de in de kursus te gebruiken vraagvormen zijn er 

twee verschillende antwoordkaarten in omloop: 

I. Voor multiple-choice-items wordt een kaart volgens fig. 4.1 ge

bruikt, zowel voor items met als zonder zekerheidsaanduiding. Per 

item zijn er twee kolommen op de kaart gereserveerd, In de eerste 

kolom kan het gekozen alternatief worden aangestreept, in de twee

de kolom de zekerheidsaanduiding. Het aantal alternatieven per 

item is aan een maksimurn van vijf gebonden; per kaart kunnen de 

antwoorden van 30 items worden aangegeven, 
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Fig. 4.1 Antwoordkaart voor multiple-choice-items 

I 
Q 

I • 
I 

2. Voor multiple-true-false-items wordt een kaart volgens fig. 4.2 ge

bruikt, eveneens voor items met en zonder zekerheidsaanduiding. In 

beide gevallen kunnen de antwoorden van 12 items op een kaart worden 

aangegeven. 
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- Zonder zekerheideaanduiding kan de student per item vijf door hem 

als juist beoordeelde alternatieven aanschrappen. Het maksimum 

aantal alternatieven is negen, 

- Met zekerheidsaanduiding kunnen er per item vijf alternatieven 

worden geformuleerd, De student moet elk alte~natief beoordelen 

volgens onderstaande kode: 

l: ik vind het alternatief juist. ik ben er zeker van 

2: ik vind het alternatief juist. ik ben er niet zeker van 

3: ik vind het alternatief onjuist. ik ben er zeker van 

4: ik vind het alternatief onjuist, ik ben er niet zeker van 

.. .. • • 
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Fig. 4,2 Antwoordkaart voor multiple-true-false-items 

De vorm van de antwoordkaarten legt enige beperkingen op aan de 

item- en toetskonstruktie, Deze beperkingen worden echter zelden als 

store~d ervaren. 

4, I, 5 De adviezen 

Adviezen voor een verbetering van het studeerproces, die gegeven 

worden nadat een toets is afgelegd, kunnen op verschillende manieren 

aan de student worden overgebracht. 

Een van de mogelijkheden is. dat de student met zijn antwoorden 

naar de docent of assistent gaat en zijn fouten met deze deskundige 

bespreekt, Deze methode heeft echter als nadelen: 
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- het kost veel tijd; elke nabespreking 'zal te~inste een kwartier 

tot een half uur duren 

- het kost veel geld; bij een groot .aantal deelnemers zullen er veel 

docenten voor deze taak beschikbaar moeten zijn 

- een groot aantal van de fouten worden door veel studenten gefuaakt; 

de nabesprekingen zullen daardoor in het algemeen een routinematig 

karakter gaan krijgen 

- in veel gevallen zal de docent de fouten signaleren; het is echter, 

bij een groot aantal studenten of bij een beperkte hoeveelheid be

schikbare tijd, niet goed mogelijk dat aan de student duidelijk 

wordt gemaakt wat de oorzaken van zijn fouten zijn. Vaak zal alleen 

de juiste oplossing worden gegeven. 

Vanwege de regelmatig terugkerende noodzaak om te reageren op fou

ten die door studenten worden gemaakt, worden de adviezen in de on

derhavige kursussen op de volgende manier gegeven: 

- elk deel van een toetsbatterij is geschreven om een bepaalde doel

stelling te toetsen 

- blijkens het foutieve antwoord is niet aan de doelstelling voldaan 

- het advies bevat een omschrijving van de deeldoelstelling en de 

meest voorkomende fouten 

- de adviezen worden genummerd en in de handleiding opgenomen 

-op het uitslagenformulier, waarop onder meer de behaalde skore van 

de toets wordt vermeld, staan ook de nummers van de desbetreffende 

adviezen 

- er kan, afhankelijk van het vraagtype en de skore op het item, een 

sterk of zwak advies gegeven worden dat tot uitdrukking komt in het 

teken voor het adviesnummer; een min-teken duidt op een zwak advies. 

Als de informatie in het schriftelijk gegeven advies onvoldoende 

is volgens een student kan hij meer inlichtingen krijgen via de in

strukteur of de docent, 

4.1.6 PePsoneZe en matePi~Ze vooPzieningen 

PePsoneeZ 
~~n geÏndividualiseerd onderwijssysteem met frekwente terugkop

peling mogelijk te maken, moet er in de periode dat studenten met een 
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kursus bezig zijn, personeel en ruimte beschikbaar zijn. Voor kursus

sen met grote aantallen studenten of voor veel kursussen met relatief 

weinig studenten zal aan personeel nodig zijn: 

I, een onderwijsassistent, aan wie de volgende taken zijn toevertrouwd: 

- beheer van de toetsruimte 

- toezicht op de studenten die in de toetsruimte werken 

- trekken van toetsen en bewaren van de opgavenformulieren 

- uitgifte van opgavenformulieren en toetsboeken 

- beheer van terminal en kaartlezer 

- verwerken van de antwoordkaarten 

- regeling van afspraken tussen studenten en docenten 

- uitvoeren van kleine wijzigingen in de komputer-bestanden (zie 

4.3.2} 

regelingen treffen voor het gebruik van kostbare apparatuur in 

het laboratorium, 

2. een instrukteur, deskundig in een bepaalde kursus, die door studen

ten geraadpleegd kan worden bij hun studeerproces 

3, laboratoriumassistenten, die bij het uitvoeren van eksperimenten 

hulp kunnen bieden 

4. één of meer docenten, afhankelijk van de grootte van de kursus, die 

de opvang van studenten verzorgen welke volgens de aangeboden toet

singaprocedure niet aan de doelstellingen voldoen. De docenten be

oordelen geregeld de voortgang van de kursus en beslissen over even

tueel tussentijds ingrijpen. 

5. een kursusleider, met als taken: 

- organisatie van alle voorbereidingen 

-beheer van komputerprogramma's (zie 4,3) 

- verzorging van de door de docenten gewenste overzi~hten 

- verzorging van kontakten tussen docenten en programmeurs 

- vraagbaak zijn voor studenten in verband met vrijstellingen, bij-

zondere regelingen en al dan niet vermeende fouten in de handlei

ding of toetsbatterijen. 

Voor kleine kursussen zal de docent tevens optreden als kursuslei

der, Het aantal studenten dat naar een docent wordt verwezen zal per 

blok in het algemeen niet meer moeten zijn dan 5% van het aantal voor 
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de kursus ingeschreven studenten. Bij de introduktie van deze nieuwe 

onderwijsvorm moet er rekening mee worden gehouden dat voor sommige 

blokken het aantal docentbezoekers veel groter kan worden; een "re

serve"-docent zou dan nuttig kunnen worden ingeschakeld. Per student 

wordt voor een gesprek circa een half uur uitgetrokken. 

Ge.zien het zeer geringe bezoek aan de instrukteurs in de beschre

ven kursussen, kunnen één of twee studentassistenten dit werk op een 

ochtend of middag per week gemakkelijk aan. 

Als de toetsruimte vrijwel elke ochtend of middag circa drie uur 

open is, kan één onderwijsassistent de benodigde faciliteiten bieden 

aan ongeveer 800, voor verschillende kursussen ingeschreven, studen

ten, mits het aanbod van de studenten enigszins wordt gespreid. Uiter

aard moeten verschillende andere leden.van de staf de taken van de on

derwijsassistent kunnen overnemen. Voor een kursus met relatief weinig 

studenten kan dit werk ook door studentassistenten worden uitgevoerd. 

De toetsruimte 

Het is zeer wenselijk dat de toetsruimte in de onmiddellijke omge

ving is van de plaats waar de toetsen worden uitgereikt en waar de. 

uitslagen bekend worden. De grootte van de toetszaal kan bepaald wor

den uit onderstaande formule als er van uitgegaan mag worden dat er 

geen uitgesproken piekuren of piekdagen optreden. 

np = nstud x ntoets x nherh x nuur f 
ttot x 

In deze formule is: 

np 

nstud 

ntoets 

nherh 

het aantal plaatsen in de toetsruimte 

het aantal studenten in een kursus 

het aantal toetsen in de kursus 

het gemiddelde aantal pogingen dat nodig is om een blok 

af te ronden 

nuur de gemiddelde toetsduur (verblijftijd in de toetsruimte) 

ttot de totale tijd, gedurende de kursus, waarin de toetsruimte 

wordt opengesteld 

f een faktor die afhankelijk is van de verhouding van de ge

middelde toetstijd en de tijd dat de toetsruimte open is 

op een ochtend of middag, 
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Voor de besproken kursussen geldt bij benadering dat: nherh • 1,5; 

nuur = 2 uur en f • 1,25. 

De instruktiezaZen 

De instruktieruimten moeten als het enigszins mogelijk is, in de 

nabijheid van de toetsruimte liggen en nabij de kamers van de docen

ten, Ontstaan er tijdens de instruktie problemen waar de studentassis

tent niet meer kan helpen, dan kan vrij vlug een docent geraadpleegd 

worden, De instruktieruimten behoeven slechts van een beperkte omvang 

te zijn; 20 plaatsen lijkt wel een maksimum-waarde. 

De toetsboeken 

Het aantal toetsboeken dat voor een bepaalde toetsbatterij aanwezig 

moet zijn hangt onder meer af van: 

- het aantal studenten dat voor een kursus is ingeschreven 

- het aantal plaatsen in de toetsruimte 

- het aantal ochtenden en middagen dat de toetsruimte open is 

-de struktuur van de kursus en de plaats van het blok in de kursus. 

In verband met de kans op vermissing of beschadiging van een toetsboek 

worden er minimaal tien eksemplaren vervaardigd, Vertoont de kursus 

in het begin een lijnvormige struktuur dan zal het maksimum aantal 

boeken gelijk zijn aan het aantal plaatsen in de toetsruimte of aan 

het.aantal studenten, Gezien de grote verschillen in studietempo kan 

er, ook bij een lijnvormige struktuur na enige weken op gerekend wor

den dat ten hoogste een kwart van de toetsruimte bezet wordt door 

studenten die eenzelfde toetsbatterij gebruiken. 

VoorbeeZd uit W?3 

Voor blok l zijn 60 eksemplaren gedrukt, voor blok 2 45 eksempla

ren en voor alle volgende blokken 25 eksemplaren. Deze aantallen wer

den bepaald door een toetsruimte die plaats bood aan maksimaal 50 

studenten en een verwacht aantal deelnemérs van ongeveer 120, 

Diversen 

- Antwoordkaarten moeten in ruime mate voorhanden zijn. Om sterke 

vervuiling van het leesapparaat te verhinderen is het niet toege

staan dat antwoorden op een kaart worden uitgegomd. Alle antwoorden 

moeten dan worden overgebracht op een nieuwe kaart. 
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- Om de kans op kopieëren van items te verkleinen wordt het niet toe

gestaan dat de studenten zelf kladpapier meenemen; ~it wordt door 

de onderwijsassistent ter beschikking gestèld en moet tegelijk met 

toetsboek en antwoordformulier worden ingeleverd. 

- Mededelingen betreffende de kursus worden door middel van een pu

blikatiebord bekend gemaakt. 

- Om een snelle uitgifte van toetsboeken mogelijk te maken is het ge

makkelijk te beschikken over een kast waarin voor elk blok een aan

tal toetsboeken kan worden opgeslagen. Een overzichtelijke berging 

van de toetsboeken is te meer noodzakelijk als gelijktijdig ver

schillende kur~ussen worden aangeboden. 

4.2 HET SYSTEEM·IN BEDRIJF 

De gang van zaken bij de door de vakgroep verzorgde geÏndividuali

seerde kursussen kan wellicht het gemakkelijkst worden toegelicht aan 

de faciliteiten die het systeem biedt. De mogelijkheden die de student 

heeft in dit systeem worden aan het einde van deze paragraaf genoemd. 

4.2.1 De aanmelding 

Een student die aan een kursus wil deelnemen, geeft zich voor het 

begin van de kursus op bij de onderwijsassistent. Een vroegtijdige 

aanmelding is gewenst in verband met: 

- kontrole op toelatingseisen 

- initialiseren van het deelnemersbestand (zie 4.3,1) 

- reservering van toetsruimte 

- bestellen van handleidingen, toetsboeken en ander gedrukt materiaal 

- keuze van het aantal instrukteurs en docenten. 

Voor de eerste-semesterkursus wordt geen officiële aanmelding geor

ganiseerd; alle ingeschreven eerstejaars komen automatisch op de deel

nemerslijst. In de loop van een semester kunnen op elk ogenblik studen

ten worden ingeschreven die aan de toelatingseisen van een kursus vol

doen. De inschrijving gebeurt onder naam en identiteitsnummer. Studen

ten die om de een of andere reden geen identiteitsnummer hebben worden 

onder een willekeurig volgnummer ingeschreven. 
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4.2.2 De introduktie 

Aan het begin van het semester wordt voor alle deelnemers aan een 

kursus een inleidende bijeenkomst georganiseerd. Dit is gedurende de 

kursus de enige keer dat de docent en alle deelnemers bijeenkomen op 

eenzelfde tijd en in eenzelfde ruimte, De bedoeling van deze intro

duktie is: 

- kennismaking met docenten, instrukteurs en de onderwijsassistent 

- verklaring van achtergronden en werking van geÏndividualiseerde on-

derwijssystemen 

- verklaring van het struktuurschema 

- het geven van informatie die niet in de handleiding kon worden op-

genomen. Deze informatie wordt bovendien schriftelijk uitgereikt. 

- het bieden van een diskussiemogelijkheid. 

4.2.3 Het toetsen 

De mogelijkheid om een toets te maken wordt zo min mogelijk be

perkt. Voor de hier besproken kursussen is de toetsruimte elke middag, 

twee ochtenden en een avond per week open. 

's Ochtends van 9.00 tot 12,15 uur. 

's Middags van 14.00 tot 17,15 uur, 's avonds tot 21,15 uur, 

De laatste toetsuitgifte vindt plaats 45 minuten voor de relevante 

sluiting van de toetsruimte, 

Er kunnen verschillende toetsen per ochtend of middag worden af

gelegd, maar een onvoldoende gemaakte toets mag niet dezelfde ochtend 

of middag opnieuw worden gedaan, Deze beperking is opgelegd om enigs

zins te voorkomen dat toetsen ten onrechte worden aangevraagd en te 

bevorderen dat de uitgereikte adviezen worden bestudeerd. 

Gezien het grote aantal toetsen dat er per dag wordt gemaakt, 

vraagt de onderwijsassistent meestal niet het opgavenformulier via de 

terminal aan op het ogenblik dat de student een toets wil maken. Op 

grond van het struktuurschema en de reeds eerder geleverde prestaties 

is van te voren automatisch te voorspellen welke toetsen een student 

zou kunnen aanvragen. De opgavenformulieren van de toetsen die de 

student mag maken worden in een map opgeborgen en zijn beschikbaar 

als de student erom vraagt, Voor het uitreiken van toetsboek en opga-
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venformulier is het niet noodzakelijk dat de rekenmachine in bedrijf 

is als een student zijn aanvrage doet. Bovendien is het opzoeken van 

een formulier uit een map sneller gebeurt dan de aanvrage via de ter

minal. 

Tenminste eenmaal per ochtend of per middag wordt de map met opga

venformulieren door de onderwijsassistent aangevuld, 

4.2.4 Keuzepunten 

Op sommige punten in de struktuur van de kursus is het mogelijk dat 

studenten een aantal mogelijke voortzettingen van hun studie wordt 

aangeboden, waarbij niet alle uitgangen verplicht worden gesteld, 

De student moet in een dergelijke situatie eerst aan de onderwijs

assistent opgeven welke uitgangen hij kiest; pas daarna kan een opga

venformulier worden getrokken voor de gekozen blokken. De student 

moet volgens deze opvatting dus heel bewust een keuze maken en mag 

niet vrijblijvend alle mogelijkheden proberen, De handleiding moet 

hem voldoende informatie verschaft hebben om die keuze weloverwogen 

te maken. 

4,2,5 Het sko~en 

Het skoren van de antwoorden gebeurt met behulp van de rekenmachine. 

De antwoordkaarten behoeven niet gesorteerd te worden per kursus of 

blok, maar kunnen in een willekeurige volgorde worden ingelezen. Het 

rekenprogramma werkt kaart voor kaart af en maakt direkt de skore, het 

al dan niet voldoen aan de norm en de adviesnummers, via een uitslag

formulier, op de terminal bekend. 

Als de rekenmachine een korte tijd buiten gebruik is dan worden de 

niet-geskoorde kaarten tijdelijk bewaard en bij het opnieuw in be

drijf komen van de komputer alsnog ingevoerd, De uitslagformulieren 

worden dan op een publikatiebord bevestigd waar de betreffende studen

ten hun informatie kunnen afhalen. 

In verband met een mogelijk bezoek aan een docent moet de student 

de uitslagformulieren bewaren, waarop een skore beneden de norm ver

meld is, 

4.2.6 Het docentenbezoek 

Al~ blijkt dat een student na een aantal pogingen niet aan de doel

stellingeD van een blok heeft kunnen voldoen dan wordt hij via de uit-
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slag van de laatst mogelijke poging verwezen naar de docent. De stu

dent levert de uitslagformulieren in bij de onderwijsassistent, die 

een afspraak met de doc'ent regelt. Op grond van de adviezen die op de 

uitslagformulieren voorkomen, krijgt de docent een overzicht van 

goed en minder goed gerealiseerde doelstellingen. Als de uitslag

formulieren vooraf door de docent geanalyseerd zijn kan daarna in re

delijk korte tijd een vruchtbaar gesprek met de student op gang komen. 

De docent~bezoekèn kunnen in de onderhavige kursussen slechts op 

één ochtend in de week worden afgelegd. Als het aantal bezoekers te 

groot wordt voor één docent, dan kunnen "reserve"-docenten een ge

deelte van de taak overnemen. 

Als de docent keent dat een student aan de doelstellingen voldoet, 

vult hij een kaart in waarop staat: 

- het kursussymbool 

- een kode waaruit blijkt dat dit een mededeling van de docent is en 

als zodanig door het rekenprogramma moet worden verwerkt 

- het identiteitsnummer van de betreffende student 

- de identifikatie van het blok waarvoor nu de doelstellingen bereikt 

zijn. 

Deze kaart wordt via de kaartlezer ingevoerd. Na verwerking in het 

programma kunnen volgende toetsen worden aangevraagd, 

4,2.7 Een ZaboPatorium 

Indien prqeven in een laboratorium de mogelijkheid hebben van een 

aantal in te stellen parameters, kunnen deze waarden doot middel van 

de "item"-nummers van het opgavenformulier voor elke student apart 

worden samengesteld. Elk itemnummer verwijst in dit geval dan naar 

een proefopstelling of naar afzonderlijke elementen die bij de proef 

behoren. 
I 

Door deze verschillende fysische 1 grootheden als fiktieve items op 

te vatten kan de docent het al dan niet naar behoren uitvoeren van 

een laboratoriumoefening vertalen in een skore op de fiktieve items 

en zijn beoordeling via een antwoordkaart met het rekenprogramma la

ten verwerken. 
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VoorbeeZd uit DG 72 

Laboratoriumoefening 23 

Aan de hand van het te meten gedrag van een spiraalveer en van een 

torsiestaaf moet worden voorspeld hoe deze veren zich gekoppeld ge

dragen. Voor het geval van seriekoppeling wordt een verifikatie

eksperiment uitgevoerd, Dit eksperiment moet de waarde van de veer

karakteristiek leveren en de nauwkeurigheid van de berekende groot

heden, 

De laboratoriumoefening wordt uitgevoerd met één spiraalveer en 

één torsieveer. Er kan een keuze gemaakt worden uit de volgende van 

kodegetallen voorziene elementen: 

spiraal~eren 3110, 3111, 3112, 3113, 3114 

torsieveren 3210, 3211, 3412, 3213. 

4.2.8 

Op een aantal verschillende manieren wordt het onderwijssysteem 

beveiligd tegen fouten die gebruikers kunrlen maken, storingen in ap

paratuur en niet toelaatbare handelingen van studenten. 

I. Toetsboeken kunnen ontvreemd worden. Kontrole kan op verschillende 

manieren plaatsvinden (zie 4.1.2). 

2. Nummers van items en bijbehorende juiste antwoorden kunnen in om

loop raken. Het rekenprogramma maakt het mogelijk dat van tijd tot 

tijd anders genummerde v~rsies van toetsboeken uitkomen. 

3. Toezicht op de studenten in de toetsruimte verhindert al te duide

lijke pogingen om via gemeenschappelijk overleg de items te beant

woorden. 

4. Voor elke student ligt elke ochtend of middag tenminste één opga

venformulier klaar. De selektie van items voor een toets is boven

dien zodanig opgezet dat, in geval van langdurige machinestoring, 

de docent deze selekties zelf kan maken volgens dezelfde proce

dures. 

5, Bij langdurige machineàtoring is het automatisch skoren van ant

woorden evenmin mogelijk. De docent kent echter de juiste antwoor

den van elke toetsbatterij, Op grond van de opgavenformulieren en 

de door de student ingevulde kaart kan de skore ook met de hand 

worden bepaald. 
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6. Het gebruik van de rekenprogramma's is alleen toegestaan aan de 

kursusleider en de onderwijsassistent. Zij kennen de kode waarmee 

toegang tot de rekenmachine is beveiligd, 

7. De bestanden met gegevens over de kursus en over studenten zijn op 

de, bij grote komputersystemen, gebruikelijke manier gewaarborgd 

tegen verlies of beschadiging. 

4.2.9 De student-systeemrelaties 

Een student die aan een geindividualiseerde kursus deelneemt, komt 

op verschillende manieren in kontakt met het systeem, 

I. Bij de aanmelding noemt hij naam en identiteitsnummer. 

2. De introduktiebijeenkomst is niet verplicht gesteld, maar wegens 

ekstra beschikbaar komende informatie zullen velen deze bijeen

komst volgen. 

3. Studie aan een of meer blokken is niet aan een bepaalde tijd of 

ruimte gebonden. 

4. Wanneer een student meent dat een toetspoging gerechtvaardigd is 

gaat hij naar de toetsruimte: 

- noemt zijn naam en identiteitsnummer 

- noemt het nummer van de toets die hij wil maken 

- noemt de kursus waarin die toets voorkomt. 

5. De onderwijsassistent kontroleert of er een opgavenformulier in 

de map aanwezig is, 

- de student krijgt toetsboek en opgavenformulier (zie fig. 4.3) 

- het boeknummer wordt genoteerd achter zijn naam 

- antwoordkaart, kladpapier en potlood neemt de student van een 

voorraad af. 

KURSUS = D 

ID,NR, = xxxx xxxxxxxxxxxxxx 

BLOK = 13 POGING 

ITEMNRS: 

1011- 1017- 1022- 1033- 1053- 1063- 1056- 1051 

Fig. 4.3 Opgavenformulier 

122 



6. In de toetsruimte maakt de student de items die voor hem geselek

teerd zijn. De antwoorden markeert hij op de antwoordkaart. 

7. De student levert al het uitgereikte materiaal in bij de onderwijs

assistent, 

8, De antwoordkaart wordt via de kaartlezer ingevoerd, 

9, Via de terminal wordt een uitslagformulier geproduceerd (zie fig. 

4,4), In speciale gevallen verwijst het formulier naar een docent 

(zie fig. 4.5). 

KURSUS D 

ID.NR, .. xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

BLOK = 4 POGING = I 
SKORE .. 29 VOLD. 

ADVIESNR: -2 -3 -4 -5 -7 

NIEUWE TOELAATBARE BLOKKEN ZIJN: 5 

Fig. 4.4 Uitslagformulier 

KURSUS = D 

ID. NR, = xxxx xxxxxxxxxxxxxxx 

BLOK = 8 POGING = 3 

SKORE = 21 ONVOLD. 

NAAR DOCENT 

ADVIESNRS: I -3 -4 5 7 

Fig, 4.5 Uitslagformulier met docentverwijzing 

10. Indien noodzakelijk wordt via de onderwijsassistent een afspraak 

gemaakt met de docent, waarbij de relevante uitslagformulieren 

moeten worden ingeleverd. 

11. Ekstra onderwijsfaciliteiten worden geboden door de instrukteurs. 

12. Bewuste keuzen in het struktuurschema moeten apart worden opgege~ 

ven. 
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13. Als een student va1;1 mening is dat één van de. items uit de toets 

niet korrekt gesteld is, kan hij dit aan de onderwijsassistent 

kenbaar maken. Deze beslist, eventueel na overleg met de kursus

leider of docent over de te volgen procedure. 

4.2,10 De afsluiting 

Nadat een student de laatste toets van een kursus heeft afg~legd 

wordt hem een vragenlijst (zie bijlage 5) aangeboden, waarin zijn me

ning over een aantal zaken die de'kursus betreffen, tot uiting kunnen 

komen, 

Tevens kan de student gevraagd worden een eindtoets te maken die 

de docent een inzicht kan geven in de manier waarop de totale kursus 

verwerkt is. 

Aan het einde van het semester krijgt de student een tentamenbriefje 

waarbij tevens zijn prestaties in de kursus door middel van een cijfer 

zijn uitgedrukt (zie ook 2.2.5). Aan het begin van de kursus is aan 

de studenten bekend gemaakt op welke manier het eindcijfer wordt be

paald. De faktoren die het cijfer beïnvloeden zijn zodanig gekozen 

dat regulering van het studeerproces zal optreden en dat door de do

cent ongewenst gedrag zal worden tegengegaan, Het eindcijfer komt 

tot stand op grond van de volgende overwegingen: 

- in principe krijgt iedereen die aan de eisen voldoet het cijfer 8 

- het cijfer kan hoger worden als bij elk .blok de norm ruim wordt 

overschreden, De ekstra winst wordt bepaald uit een gewogen gemid

delde van de bonus: het aantal punten boven de norm. De ekstra 

cijferwinst zal niet meer dan 2 punten bedragen. 

het bereiken van de doelstellingen bij een eerste of tweede poging 

wordt gelijkwaardig geacht, Veel derde pogingen drukken het eind

cijfer, Wanneer voor alle blokken geldt dat de norm bij de derde 

poging wordt bereikt, dan dient het eindcijfer tenminste een 6 te 

zijn, 

- voor elke keer dat een blok na drie pogingen niet afgesloten is, 

word~ het eindcijfer lager. Afhankelijk van de grootte van de kur

sus kan een maksimaal aantal docentbezoeken per student worden 
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vastgelegd waarbij nog een voldoende eindcijf~r te behalen is. 

- medewerking aan de eindtoets k~n wellicht bevorderd worden door het 

behalen van de norm van deze toets in rekening,te brerlgen bij het 

eindcijfer. 

Voorbeeld uit W?3 
Het eindcijfer wordt bepaald met de volgende formule: 

~•aar bij 

< cijfer > 
1 9 ndp 8 + - l: b. - - ndb + et 
9 i=l l 5 

0 als skore < norm 

b • skore-norm x 4 als skore > norm 
i maks.skore-norm 

skore = toetsskore 

norm = norm van de toets 

maks.skore = maksimaal haalbare toetsskore 

ndp aantal derde pogingen waarbij bi > 0 

ndb aantal docentbezoeken 

et bijdrage van de eindtoets; et = + 0,3 of 0 afhan

kelijk van het al dan niet halen van de norm van 

de eindtoets 

De konsekwenties van deze regel worden duidelijk in de volgende voor

beelden: 

Een student met drie docentbezoeken, die voor de overige blokken drie 

pogingen nodig had en daarbij net de norm haalde, heeft een eind

cijfer 4. 

Een student met drie docentbezoeken, die de overige blokken met één of 

twee pogingen afsluit en daarbij enigszins boven de norm komt zal een 

6 als eindcijfer halen. 

Een student, die alle blokken na één of twee pogingen afsluit, zal als 

als eindcijfer een 9 krijgen als hij bij een aantal blokken meer dan 

de norm behaalt, 
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4,3 KOMPUTERPROGRAMMA'S 

In het voorafgaande is al enige keren duidelijk gemaakt dat be

paalde aktiviteiten snel, gemakkelijk en met de vereiste nauwkeurig

heid door een rekenmachine verricht kunnen worden. Het pakket van ei

sen dat aan de komputerprogramma's wordt gesteld,luidt: 

- het kontroleren van akties van studenten. Tijdens een kursus moet 

een groot aantal keren worden nagegaan of een nieuwe toets of een 

skoring van antwoorden op een bepaald moment toelaatbaar is. 

- het trekken van toetsen. Elke keer als een student een toets gaat 

maken moet hij beschikken over een rij itemnummers die verwijzen 

naar de te maken vragen. 

- het skoren van antwoorden. De antwoorden van de student moeten ver

geleken worden met de juiste antwoorden (de sleutel) van de eerder 

geselekteerde items. 

- het bewaren van relevante gegevens, die in een later stadium kunnen 

worden gebruikt om een kursus te evalueren 

- het programma moet ook bij een komplekse struktuur van een kursus 

de juiste kontrales blijven uitvoeren 

- het programma moet diverse kursussen onder beheer kunnen houden. De 

onderwijsassistent moet niet gedwongen worden om alle invoer per 

kursus te ordenen. 

kleine pakketten in- of uitvoergegevens moeten via een langzame 

terminal "on-line" kunnen worden verwerkt. Dit geldt vooral voor 

mededelingen van en voor studenten. 

- grote in- en uitvoerpakketten moeten via "batch-processing" worden 

verwerkt 

aanvullingen van of wijzigingen in de kursusgegevens moeten tussen

tijds uitgevoerd kunnen worden 

- het programma moet beveiligd zijn tegen onoordeelkundig of fraudu-

leus gebruik 

- vaak voorkomende procedures moeten ·zo snel mogelijk verlopen 

- de data-bestanden moeten efficiënt georganiseerd zijn. 

Voor de besturing en het beheer van een geïndividualiseerd onderwijs

systeem zijn de onderstaande programma's ontwikkeld, 
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I. RANGES. Door het aanroepen van dit programma krijgt de docent een 

overzicht van de limietwaarden die aan verschillende kursusgroot

heden zijn gesteld. 

2, INTCOURSE. Een programma waarmee de vaste gegevens van een kursus 

in het geheugen van de rekenmachine worden vastgelegd. 

3. RUN~ Dit programma verzorgt alle student-systeem interakties. 

4. CHANGEFILES. Wijzigingen in de vaste kursusgegevens kunnen met dit 

programma worden uitgevoerd. 

5, SURVEYS, Evaluatie tijdens de kursus is mogelijk doordat geregeld 

overzichten van prestaties per blok of per student beschikbaar kun

nen komen. 

6. READFILES. Met behulp van dit programma krijgt de kursusleider een 

overzicht van de inhoud van alle geheugens die voor een kursus ge

reserveerd zijn, 

De opzet en werking van de programma's zal worden toegelicht aan de 

hand van de funkties die met de programma's kunnen worden verricht, 

4, 3, I Het initialiseren 

De vaste gegevens van een kursus worden met INTCOURSE in een aan

tal bestanden opgeslag.en. Elk bestand bevat een vrij homogene groep 

gegevens die door de andere programma's regelmatig gebruikt worden. 

Per kursus worden de volgende bestanden onderscheiden. 

I, Een "hoofdbestand" waarin de maksimumwaarden vermeld zijn van de 

verschillende parameters die een kursus karakteriseren, 

2. Een "deelnemersbestand", waarin de interne en eksterne represen

tatie.van studenten is vastgelegd, Eksternis een student bekend 

onder naam en identiteitsnummer, intern (in andere bestanden en 

procèdures) heeft de student een volgnummer. De volgnummers van 

alle studenten vormen een rij, telkens met één opgehoogde, nummers, 

zodat een student, of zijn volgnummer, snel kan worden opgezocht. 

3. Een "struktuurbestand"; de schematische voorstelling van de struk

tuur van de kursus zoals die in 3.3 werd beschreven is nu gekarak

teriseerd door een matrix; zie als voorbeeld tabel 9 resp. tabel 

JO, waarin de struktuurmatrix is weergegeven van W73 (fig. 3.7) 

resp. DG 73 (fig. 3,8). 
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Tabel 9 

Struktuurmatrix voor W73 

blok uitgangen kriteri1,1m specifikatie 

0 I, 0 I 
I I 0 2 
2 I 0 3 
3 1 0 -I 
4 I 0 100 i 

5 I 0 8 
6 I 0 300 
7 I 0 200 
8 1 0 200 
9 I 0 300 

10 I 0 400 
11 I 0 4 

poort uitgangen kriterium specifikatie 

I 3 I 5,6,7 
2 I 2 9 
3 I 2 10 
4 I I 0 

keuze uitgangen kriterium specifikatie 

2 4,11 

In de struktuurmatrix worden blokken, poorten en keuzep,unten apart 

onderscheiden, Voor elk element van het struktuurschema is aangegeven: 

- het identifikatienummer; de start v~n de kursus begint met een 

blok 0 

- het aantal uitgangen van het element 

- de waarde van het kriterium 

, voor blokken is er geen kriterium gesteld 

, bij poorten bepaalt het kriterium wanneer de poort "open" gaat 

, bij keuzepunten is het kriterium gelijk aan het aantal, verplicht 

'te kiezen uitgangen, 

- de specifikatie, waarin tot uitdrukking komt, welke elementen in de 

struktuur volgen op het betreffende element; keuzepunten'worden 

hierbij aangeduid door negatieve getallen, poorten door veelvouden 

van honderd (300 betekent dus: poort 3), 
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Tabel 10 

Struktuurmatrix voor DG 73 

blok uitgangen kriterium specifikatie 

0 4 0 1,4,6,13 
I I 0 2 
2 I 0 3 
3 l 0 100 
4 I 0 5 
5 I 0 100 
6 I 0 7 
7 I 0 200 
8 I 0 10 
9 I 0 8 

10 I 0 300 
11 1 0 12 
12 I 0 300 
13 2 0 14,15 
14 I 0 400 
IS I 0 400 
16 I 0 500 
17 I 0 500 
18 I 0 600 
19 I 0 600 
20 I 0 700 
21 1 0 700 
22 I 0 800 
23 I 0 800 
24 0 1000 

poort uitgangen kriterium specifikatie 

I 2 2 200,500 
2 2 2 9,11 
3 I 2 900 
4 2 2 16,17 
5 2 3 18,19 
6 2 2 20,21. 
7 2 2 22,23 
8 I 2 900 
9 l 2 24 

10 I I 0 

De kursus wordt in deze matrix afgesloten met een ekstra poort 

(poort 4 in W73 en poort 10 in DG 73), 

4. Een "blokbestand". De gegevens, die de grootte en de aard van de 

toetsingaprocedure van een blok bepalen zijn in dit bestand opge-

nomen, Voor elk blok moet gegeven zijn: 
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- het type van de items 

- de norm van de toets 

- het aantal delen in de toets 

- het aantal items per deel 

- het aantal items dat uit een deel verwijderd is en hun positie 

in het deel 

-het nummer van het advies per deel. 

5, Een "itemboekbestand" waarin per toets voor elk item de relatie is 

vastgelegd tussen zijn (interne) kodering en de (eksterne) nummering 

in het toetsboek, 

6. Een "sleutelbestand", waarbij aan elk item volgens de interne repre

sentatie, één getal is toegevoegd dat informatie geeft over: 

- het aantal alternatieven in het item 

- het aantal juiste alternatieven 

- de rangnummers van de juiste alternatieven, 

Het initialiseren van een kursus gebeurt bij voorkeur via "batch

processing" in verband met de hoeveelheid te verwerken gegevens, De 

inhoud van de hier genoemde bestanden is gedurende ~en kursus in prin

cipe niet aan grote wijzigingen onderhevig, Relatief geringe wijzi

gingen kunnen worden uitgevoerd met het programma CHANGEFILES. 

4.3,2 Wijzigingen 

Met behulp van CHANGEFILES kunnen "on-line" de gegevens die tijdens 

de initialisatie van een kursus werden ingevoerd, worden gewijzigd of 

aangevuld, Niet alle gegevens van de kursus behoeven dus bij het initi

aliseren bekend te zijn., De volgende mutaties kunnen worden verwerkt: 

In het deelnemersbestand: 

- het verwijderen van deelnemers 

- het toevoegen van deelnemers. 

In het blokbestand: 

- het wijzigen van de norm 

- het wijzigen van adviesnummers 

- het verwijderen van items uit een deel 

- het toevoegen van items aan een deel. 
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In het itemboekbestand: 

- het hernummeren van items, bijvoorbeeld als een nieuwe versie van een 

toetsboek in omloop komt. 

In het sleutelbestand: 

- het wijzigen van de juiste antwoorden van een item. 

Mutaties, waarbij items worden verwijderd, toegevoegd of hernummerd, 

hebben konsekwenties voor het samenstellen van toetsen en het skoren 

van antwoorden. Deze wijzigingen worden dan ook gevolgd door korrektie

procedures die de voorraad opgavenformulieren bij de onderwijsassistent 

aanpast aan de gewijzigde omstandigheden. 

4.3.3 Variabele bestanden 

Naast de bestanden waarin de min of meer vaste gegevens van een kur

sus zijn opgeslagen, worden er per kursus twee bestanden gedeklareerd, 

die gegevens van studenten bevatten en die vele malen per kursus worden 

gewijzigd, 

I, Het "kontrolebestand" bevat informatie van elke student waaruit kan 

worden opgemaakt of een bepaalde aktie (een toetsaanvrage, het ma

ken van een keuze, het aanbieden van een antwoordkaart) terecht is. 

- Voor elke poort die in de struktuur voorkomt, staat vermeld het 

aantal kriteria waaraan voldaan is. 

- Voor elk keuzepunt in het schema blijkt uit een kode wat de stu

dent mag doen, resp. gedaan heeft: 

kode 1: er moet een keuze gemaakt worden 

kode 2: er is al een keuze gemaakt 

- Voor elk blok waarvoor op een zeker tijdstip een toets kan worden 

aangevraagd of geskoord, staat vermeld de identifikatie van het 

blok gevolgd door een kode met de volgende betekenis: 

• kode I, 3 of 5: er mag een toets getrokken worden voor resp. de 

eerste, tweede of derde poging 

, kode 2, 4 of 6: er is een toets getrokken, er moet een antwoord

kaart komen voor resp. de eerste, tweede of derde poging 

• kode 7: er moet een mededeling van de docent komen. 

131 



VoorbeeLd uit W?3 

Voor een bepaalde student staat op een zeker ogenblik in het kon

trolebestand: 

poorten 

keuzen 

blokken 

1,0,0,0 

2 

5,2; 6,3; 7,7 

Hieruit volgt dat de student: 

-poort I gepasseerd is; het kriterium voor deze poort is I, Voor 

de andere poorten is nog geen ingangswaarde ontvangen, 

- het eerste keuzepunt gepasseerd is 

- bij blok 5 de eerste toets kan gaan maken 

- bij blok 6 de eerste toets onvoldoende heeft gemaakt en de tweede 

toets kan aanvragen 

bij blok 7 naar de docent is verwezen. 

Bij het initialiseren van de kursus wordt het kontrolebestand, 

op grond van gegevens uit het struktuurbestand, zodanig gevuld dat 

voor elke deelnemer de eerste toets van alle in het begin beschik

bare blokken kan worden getrokken, 

Als er deelnemers zijn die voor bepaalde onderdelen van een kur~ 

sus zijn vrijgesteld, dan moet dit in het kontrolebestand worden 

verwerkt. Deze ingreep kan met het programma CHANGEFILES worden uit

gevoerd. 

2. Het "evaluatiebestand" bevat in chronologische volgorde voor elke 

ingeleverde antwoordkaart de volgende gegevens: 
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- het identiteitsnummer van de student 

- de identifikatie van het blok 

~ de berekende skore 

- het nummer van de poging, voorzien van een teken waaruit volgt 

of de norm al dan niet werd gehaald 

- de bestede tijd 

- de datum 

-voor elk deel van de toets: de positie van het gemaakte item en 

het gegeven antwoord van de student. 



----··-·------------------------

.4.3.4 Het trekken van toetsen 

De samenstelling van een toets wordt bepaald dooi een aantal eisen: 

- uit elk deel van een toetsbatterij moet één item worden getrokken 

- alle items uit een deel moeten even vaak worden getrokken 

- de door de docent verwijderde items moeten niet meer getrokken kun-
nen worden 

- vraagt een student een toets voor de tweede of derde keer aan, dan 

mogen geen items geselekteerd kunnen worden, die voor hem eerder 
getrokken zijn 

- de docent moet, zonder gebruik te maken van de rekenmachine, dezelfde 

items kunnen selekteren als de rekenmachine. 

Het trekken van een toets heeft als basis de procedure GENERATE. 

Afhankelijk van het identiteitsnummer van de student, het aantal toet

sen dat een student voor een blok heeft gemaakt en het aantal items in 

het deel, levert deze procedure voor elk deel van de toetsbatterij de 

positie van het geselek~eerde item, Deze interne representatie van het 

item wordt bij de uitvoer naar de student omgezet in het nummer zoals 

dat in het toetsboek voorkomt. 

De procedure is niet afhankelijk van de identifikatie van het blok. 

Zouden alle toetsbatterijen eenzelfde aantal delen hebben en overeen

komstige delen evenveel items, dan zou bijvoorbeeld een student per 

blok voor elke eerste toets items krijgen met eenzelfde interne re

presentatie. 

De trekking wordt gebaseerd op een "basisrij" getallen, die voor 

elke student in de kursus uniek is. Deze basisrij wordt door middel 

van een randomgenerator gevormd met als beginwaarde het identiteits

nummer van de student, Alle getallen van de basisrij liggen tussen de 

waarden 0 en I, het aantal is gelijk aan het maksimurn aantal delen 

dat voorkomt in één van de toetsen van de kursus. De docent krijgt na 

het initialiseren van de kursus de beschikking over de basisrijen en 

kan daardoor ook zelf de volgende stappen in de trekkingsprocedure 

uitvoeren. 

Voor elke toets wordt de positie P~ voor een item uit deel i voor 
-]. 

student k eerst bepaald door: 
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p~ • 
l 

daarbij is: b~ 1 
nip 

int (b~ • (nip - nca) + nat - 0,5) 
1 

het i-de ge~al uit de basisrij 

het aantal items in deel i 

van student k 

nca het aantal items dat uit dat deel verwijderd is 

nat het aantal pogingen dat student k al gedaan 

heeft voor het blok. 

k b d Pk •. d . . f d d De ans estaat at i JU1St e pos1t1e aangee t van een oor e 

docent verwijderd item. In dat geval, en ook als P~ groter is dan de 
l 

bij dat item behorende positie. wordt de waarde van P~ met één ver-
1 

meerderd. 

Om k d Pk d d . (d k d te voor omen at i groter wor t an n1p at zou unnen om at 

er meer dan één toets kan worden afgelegd en omdat er items kunnen 

worden verwijderd) wordt de positie van een item niet bepaald door P~ 
1 

maar door P~ module (nip}. 
1 

Toelichting op het schema van fig. 4,6 

Als een student een toets aanvraagt. vult de onderwijsassistent 

een kaart in, waarop vermeld wordt: 

- het symbool van de kursus waarin de student werkt 

- een kode, om aan te geven dat een trekking van itemnummers wordt 

gevraagd (met deze kode wordt tevens de plaats van uitvoer geregeld) 

- het identiteitsnummer van de student 

- het nummer van het blok waartoe de toets behoort. 

Het programma wordt gestart door de kaart in de lezer te leggen en de 

invoer aan te bieden aan terminal en rekenmachine, 

- De kaart wordt gelezen, kursussymbool en kode worden gekontroleerd, 

- Het identiteitsnummer wordt in het deelnemersbestand opgezocht, 

waarbij het overeenkomstige interne nummer wordt bepaald, 

- In het kontrolebestand wordt nagegaan of de student de gevraagde 

toets mag maken en welke poging dit dan wordt.Als er voor de be

treffende toets al een trekking is verricht zonder dat die door een 

skoring werd gevolgd, komt er een foutmelding en stopt de procedure. 

- Als de aanvrage in orde wordt bevonden, komen de gegevens uit het 

blokbestand beschikbaar en zijn alle gegevens voor de procedure 

GENERATE aanwezig. 
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start 

kursussymbolen 

1-------r deelnemersbestand 

l------..f kontrolebestand 

blokbutand 

1----------i itemboekbestand 

Fig. 4,6 Schema van het ~rekken van een toets 

GENERATE levert een rij interne itemnummers, die via het itemboek

bestand wordt omgezet in de nummering die de student gepresenteerd 

krijgt, 

-Alle relevante gegevens worden uitgevoerd (zie fig. 4.3), 

- In het kontrolebestand wordt geschreven dat voor het gevraagde blok 

een opgavenformulier is verstrekt aan de betreffende student, 
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Het programma waarmee toetsen kunnen worden samengesteld, heeft de 

volgende faciliteiten: 

- uitvoer via terminal of snelle regeldrukker 

- het trekken van één bepaalde toets voor één bepaalde student 

- het trekken van alle toelaatbare toetsen voor één bepaalde student 

- het trekken van één bepaalde toets voor alle deelnemers 

- het trekken van alle toelaatbare toetsen voor alle deelnemers. 

Deze faciliteiten worden gebruikt bij de aanvang van de kursus! na 

wijzigingen in het itemboekbestand en aan het einde van elke ochtend 

of middag dat de toetszaal open is. 

De trekkingsprocedures worden automatisch aangeroepen als er wijzi

gingen in het itemboekbestand zijn ingevoerd, Elk opgavenformulier van 

de gewijzigde toetsbatterij dat in de map van de onderwijsassistent 

aanwezig is wordt dan vervangen door een gekorrigeerd eksemplaar. 

De beschreven procedure voor het samenstellen van een toets werkt 

snel en is tevens reproduceerbaar zodat er geen geheugenplaatsen ge

reserveerd behoeven te worden voor de gegenereerde itemnummers. 

4.3.5 Het invoeren van keusen 

Als een student in de struktuur een keuzepunt heeft bereikt, dan 

wordt er bij de uitslag van de laatste, voorafgaande toets vermeld 

dat er een keuze van de student wordt verwacht, Op grond van die keu

ze wordt het kontrolebestand zo gewijzigd dat voor de gekozen blokken 

een toets getrokken kan worden, 

Een student die een keuze maakt, vult een kaart in waarop de vol

gende gegevens staan: 

- het symbool van de kursus, waarin die keuze plaatsvindt 

- een kode die aangeeft dat een keuze verwerkt moet worden 

- het identiteitsnummer van de student 

- het identifikatienummer van het betreffende keuzepunt 

- de identifikatie van de gekozen uitgangen: blokken, poorten of vol-

gende keuzepunten, 

Het invoeren van een keuze heeft geen uitvoer tot gevolg, alleen een 

wijziging van het kontrolebestand nadat eerst gekontroleerd is of de 

student de keuze mag maken en of zijn gemaakte keuze past binnen het 

kader van de geboden mogelijkheden. 
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4,3.6 Het ekoren van an~oorden 

Aan de skoringsprocedure worden de volgende eisen gesteld: 

- de antwoordkaarten moeten één voor één worden verwerkt 

- in het b~gin van de procedure moet een aantal kontroles worden uit-

gevoerd, waaronder. een kontrole op het juiste aantal antwoorden en 

een kontrole op de numerieke waarden van de antwoorden 

- het programma moet voor de verschillende itemtypen aparte skorings-

regels kunnen hanteren 

- het skoren en het geven van een advies moet per item gebeuren 

- de totale skore (de toetsskore) moet vergeleken worden met de norm 

- de student moet de toetsskore, eindbeoordeling en adviezen krijgen 

direkt nadat deze gegevens bepaald zijn 

- alle voor de evaluatie relevant geachte gegevens moeten in het eva

luatiebestand worden opgeborgen 

- de docent moet zonder gebruik te maken van een rekenmachine eveneens 

de skore op een toets kunnen berekenen, 

De procedure SCORE is een belangrijk onderdeel voor het bepalen van 

de toetsskore. Deze procedure vraagt als invoer de antwoorden van de 

student, de juiste antwoorden en het type van de items. De procedure 

levert de skore op de items, toetsskore en de adviesnummers. 

De juiste antwoorden worden bepaald door middel van de procedure 

GENERATE en het sleutelbestand, 

De mogelijkheden van de vier itemtypen worden in tabel 11 verduide

lijkt. Bij elk type moet de student aangeven welke alternatieven hij 

juist acht, In sommige gevallen kan hij tevens aangeven of hij zeker 

is van zijn gegeven antwoord, 

Adviezen worden gegeven als voor een item niet de maksimale skore 

wordt gebaald. Het adviesnummer kan door een plus- of minteken worden 

voorafgegaan, Het min-teken geldt bij eenizwak advies. een plus-teken 

bij een sterk advies. Een sterk advies wordt gegeven bij: 

- MTF-items als minder dan 60% van de itemskore is behaald 

- MTFz-en MCZ-items als een niet-korrekt antwoord met zekerheid is 

gegeven, 

Bij MC-items wordt geen teken toegekend aan het advies. 
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Tabel 11 

Overzicht itemtypen 

MTF MTFZ MC MCZ 
antwoord skore 

korrekt en zeker n.v.t. +2 n.v.t. +2 

korrekt +I +1 +I +I 

niet korrekt 0 0 0 0 

niet korrekt en zeker n.v.t. -2 n.v.t. -I 

beperkingen 

aantal alternatieven maks.9 maks.S maks.S maks.s 

aantal juiste alt. maks.S maks.S 

items overslaan toegestaan verboden verboden verboden 

MTF multiple-true-false 
MTFZ multiple-true-false met zekerheideaanduiding 
MC multiple-choice 
MCZ multiple-choice met zekerheideaanduiding 

Toelichting op het schema van fig. 4.7 

Evenals bij het trekken van een toets wordt het programma gestart 

door het inlezen van een kaart. 

- Kursussymbool en kode worden gekontroleerd. 

- Het identiteitsnummer van de student wordt in het deelnemersbestand 

opgezocht, waarbij t'evens het overeenkomstige interne nummer wordt 

bepaald, 

- In het kontrolebestand wordt nagegaan of voor de aangeboden toets 

een opgavenformulier werd verstrekt waarop nog geen skoring heeft 

plaatsgevonden, 

- Nadat de gegevens uit het blokbestand zijn gelezen, wordt nagegaan 

of alle antwoorden gegeven zijn en of de antwoorden een maksimum

waarde niet overschrijden. 

- De procedure GENERATB levert dezelfde rij interne itemrepresenta

ties als eerder bij het trekken van de betreffende toets gebeurde. 

- Uit het sleutelbestand wordt de rij juiste antwoorden getrokken. 

- De procedure SCORE vergelijkt de door de student gegeven antwoorden 
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kursussymbolen 

kontrole bestand 

1--------( blokbestand 

al eutelbestand 

struktuurbestand 

t---1----f evaluatiebestand 

Fig. 4, 7 Schema van het skoren van antwoorden 
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met de sleutel, past de skoringsregel toe en levert de toetsskore 

en de rij adviesnummers. Na vergelijking met de norm wordt de uit

slag voldoende of onvoldoende gegeven. 

Het kontrole-bestand wordt aangepast aan de nieuwe situatie, Op 

grond van het struktuurbestand zijn de nieuwe mogelijkheden bekend. 

- In het evaluatiebestand worden de gegevens van de skoring geschreven 

(zie 4.3.3). 

4.3.7 Doaentenbezoeken 

Als een docent van mening is dat een student tenslotte aan de doel

stellingen van een blok voldoet, moet deze mening in het programma 

kenbaar worden gemaakt. De kaart die daartoe ingevuld moet worden 

bevat de volgende gegevens: 

- het kursussymbool 

- een kode om aan te geven dat de betreffende mededeling van een docent 

komt 

- het identiteitsnummer van de betrokken student 

- de identifikatie van het blok, waarvoor de student de ekstra onder-

wijsfaciliteit gekregen heeft, 

De kaart wordt gelezen en na een aantal kontrales wordt vervolgens in 

bet kontrolebestand nagegaan of voor bet betrokken blok de student al 

driemaal, zonder sukses, een toets heeft afgelegd. Vervolgens wordt 

via het struktuurbestand nagegaan welke mogelijkheden er voor de stu

dent openliggen en wordt het kontrolebestand aan die situatie aange

past, 

4.4 DE EVALUATIE TIJDENS EEN KURSUS 

In de periode dat een kursus aan de studenten wordt aangeboden 

kan de docent geinteresseerd zijn in overzichten, die hem een beeld 

kunnen geven van de manier waarop de kursus door de groep deelnemers 

wordt doorlopen. De docent kan zich door observaties van en gesprek

ken met studenten wel enigszins een idee vormen over het funktioneren 

van de kursus, maar deze gegevens zijn slechts van beperkte waarde, 

Er zijn echter veel bruikbare gegevens beschikbaar: alle gegevens die 

in het evaluatiebestand zijn vastgelegd voor verdere verwerking. 
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Met het programma SURVEYS kunnen, bij voorbeeld eens per week 

door .de rekenmachine overzichten worden geleverd, die betrekking heb

ben op alle verwerkte informatie sinds: 

- de voorafgaande aanroep van het programma; het "mutatie-overzicht" 

- het begin van de kursus; het "kumulatief overzicht". 

In het mutatieoverzicht wordt alle informatie per blok geordend. Het 

kumulatief overzicht levert in de standaardprocedure alle informatie 

per blok, Op verzoek van de docent kunnen de gegevens ook per student 

worden uitgevoerd: 

- per student per blok: alle toetsskores 

- per student per tijdseenheid: de identifikatie van de blokken 

waarvoor een toets is afgelegd, 

4.4.1 Het mutatieoverziaht 

Het mutatieoverzicht levert voor de periode, die ligt tussen twee 

opeenvolgende aanroepen van het programma SURVEYS, de volgende ge

gevens per blok: 
NI het aantal studenten dat voor de eerste keer een toets maakte 

N2 het aantal studenten dat voor de tweede keer een toets maakte 

N3 het aantal studenten dat voor de derde keer een toets maakte 

NI+ het aantal studenten dat bij de eerste toets de norm haalde 

N2+ het aantal stucl'enten dat bij de tweede toets de norm haalde 

N3+ het aantal studenten dat bij de derde toets de norm haalde 

DOC het aantal studenten dat naar de docent verwezen werd. 

In de bijbehorende grafieken wordt het aantal toetsen waarbij de norm 

wel en waarbij de norm niet werd behaald aangegeven. 

Voor de kursus als geheel worden de volgende gegevens verstrekt: 

- het aantal studenten dat tenminste één toets heeft afgelegd 

- het aantal gemaakte toetsen 

- het aantal toetsen waarbij de norm werd behaald 

-het aantal studenten dat I of 2, of 3 ••••• verschillende toetsen 

heeft gemaakt, 

In tabel 12 wordt als voorbeeld het mutatieoverzicht gegeven uit de 

kursus DG 73 met betrekking tot gegevens die in week 8 verzameld wer

den. 
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Tabel 12 

Mutaties in week 8, DG 73 

bloko 10 20 

6 
7 

I 
2 -----------
3 ------* 
4--
5 ------

13-

8 
9 -----· 

JO 

Jl ------

aantal voldoende pogingen 
aantal onvoldoende pogingen 

30 NI NI+ 

4 3 

9 6 
15 5 
16 10 

6 6 
11 8 

0 

IS 11 
7 4 

8 4 

aantal studenten werkzaam in deze periode: 9J 
aantal gemaakte toetsen: 146 
aantal voldoende gemaakte toetsen 95 

aantal toetsen 
aantal studenten 

I 2 3 4 5 
56 22 8 3 2 

N2 N2+ N3 N3+ DOC 

2 2 

3 3 
JO 8 4 2 2 
5 3 4 3 I 

7 2 2 2 

3 3 
2 0 

2 

Uit dit overzicht blijkt dat een groot aantal studenten nog in 

hoofdblok I {blok 1,2 en 3) bezig is, waarbij vooral blok 2 moeilijk 

lijkt te zijn, Doordat er slechts een gering aantal analoge reken

machines beschikbaar is, kwam nog niet iedereen met hoofdblok 2 klaar 

(blok 4 en 5). In hoofdstuk 3 zijn maar enkele toetsen afgelegd in 

deze periode; op grond van eerder gemaakte overzichten mag gekonklu

deerd worden dat bijna alle deelnemers dit hoofdblok hebben voltooid. 

Een deel van de studenten is reeds het tweede deel van de theorie 

aan het bestuderen (blok 8,9 en JO), Grote problemen lijken daar voor

lopig niet op te treden, Bijna iedereen bereikte de norm na één of 

twee toetsen te hebben gemaakt, 
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4.4.2 Het kumu~tief overziaht per btok 

Het kumulatief overzicht, dat als standaard-overzicht door het 

programma SURVEYS wordt verstrekt, levert informatie over de blok

ken sinds het begin van de kursus. Per blok wordt vermeld: 
NI+ het aantal studenten dat bij de eerste toets.de norm haalde 

N2+ het aantal studenten dat bij de tweede toets de norm haalde 

N3+ het aantal studenten dat bij de derde toets de norm haalde 

DOC het aantal studenten dat naar de docent verwezen werd 

KLA het aantal studenten dat het blok heeft voltooid 

TOT het aantal studenten dat de eerste toets heeft gemaakt. 

In de grafiek wordt aangegeven: 

- het aantal deelnemers dat het blok voltooid heeft volgens de toet

singsprocedure 

- het aantal deelnemers dat naar de docent verwezen is 

- het aantal deelnemers dat een blok nog niet voltooid heeft 

Voor de kursus als geheel wordt vermeld: 

- het totaal aantal gemaakte toetsen 

- het totaal aantal voldoende gemaakte toetsen 

- het totaal aantal studenten dat de verschillende poorten is gepas-

seerd, 

In tabel 13 wordt een dergelijk overzicht gegeven uit de kursus 

W73, waarbij de informatie verzameld is over 9 weken. 

Uit dit overzicht blijkt dat 

waarschijnlijk een tiental studenten met de studie is gestopt na 

één of meer blokken bestudeerd te hebben 

- blok 3 tot nu toe de meeste problemen gaf; relatief veel derde 

toetsen en docentenbezoeken 

er na blok 4 weinig moeilijkheden te verwachten zijn; er zijn bij

na geen derde toetsen nodig om aan de norm te voldoen 

18 deelnemers de kursus al voltooid hebben, waarvan er 15 de eind

toets voldoende maakten. 

Op grond van ervaringen in W70, W71 en W72 en andere overzichten van 

de kursus kan het aantal studenten dat de kursus zal voltooien op cir

ca 72 a 78 geschat worden. Een twintig studenten zullen dus blok 4 nog 
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Tabel 13 

Kumulatief overzicht na 9 weken, W73 

blok 0 50 100 NI+ N2+ N3+ DOC KLA TOT 

1 00··~· 38 30 13 3 84 91 
2 0· 50 22 9 I 82 83 
3 35 18 14 8 75 79 

4 00••• 29 19 4 5 57 63 
11 35 35 35 

5 30 7 4 41 44 
8 19 8 I 28 31 

7 23 4 2 29 33 

6 22 7 30 31 
9 17 2 20 21 

10 15 IS 18 

aantal studenten dat voldoende geskoord heeft 
0000 aantal studenten dat docent bezoekt 

aantal studenten dat nog bezig is met het blok 

aantal gemaakte toetsen 787 
aantal voldoende gemaakte toetsen 479 

poort I 2 3 4 
gepasseerd 55 26 20 15 

moeten voltooien. De docent zal voor dit blok nog met 3 à 4 studenten 

een gesprek moeten hebben. 

Uit de grafieken is duidelijk de lineaire struktuur van de eerste 
vier blokken te herkennen. 

4.4.3 Het kumulatief overaioht per student 

Het overzicht van de prestaties die studenten geleverd hebben in 

een kursus, wordt op twee manieren gepresenteerd, 

I, Een overzicht per blok, Voor elk blok wordt de skore vermeld die 

de student behaalde bij de eerste, tweede of derde toets. De ge-
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gevens uit dit overzicht kunnen gebruikt worden om het eindcijfer 

vast te stellen. Het ogenblik waarop een toets is afgelegd kan uit 

dit overzicht niet worden afgeleid. 

2, Een overzicht per mutatieperiode. Per periode (b.v. één week) is 

vermeld voor welke blokken een toets is gemaakt. Het plus- of min

teken voor het bloknummer geeft aan of bij de toets de norm wel of 

niet behaald werd. Uit dit overzicht kan een inzicht worden ver

kregen in de tijdsbesteding van de studenten. 

Beide overzichten tesamen bieden de mogelijkheid de manier van stude-·" 

ren van een individu enigszins te rekonstrueren. Deze overzichten kun

nen betrekking hebben op: 

- één student bijvoorbeeld omdat deze student naar de docent is ver-

wezen 

- alle studenten in de kursus 

Uit dit laatste overzicht volgt dan: 

- welke studenten nog nooit met de kursus zijn begonnen 

- welke studenten waarschijnlijk vroegtijdig zijn gestopt 

- welke studenten erg veel toetsen nodig hebben om de norm te halen. 

Reeds in een vroeg stadium (na I of 2 maanden) van de kursus kan 

de docent een student oproepen voor een gesprek omdat zijn studiere

sultaten de indruk wekken dat de student moeite heeft met het vak of 

met de methode van werken. Wellicht zijn andere faktoren verantwoor

delijk voor de minder gunstige prestaties waardoor adviezering door 

een studiebegeleidingskommissie. mentor of dekaan wenselijk is. De 

eventueel geleverde prestaties maken bovendien een gericht gesprek 

of advies beter mogelijk. 

In de tabellen 14 en 15 zijn. uit de overzichten van de kursus W73 

die na 9 weken beschikbaar kwamen, gegevens van een aantal studenten 

vermeld, waaruit onderlinge verschillen duidelijk zichtbaar worden, 

Vooral op grond van tabel 15 blijkt dat de mogelijkheid om in ei

gen tempo te werken. ook wordt gebruikt: 

-sommige studenten beginnen vroeg (5,6,7 en 10), andere laat (8 en 11) 

-sommige werken vrij regelmatig (1,7 en 11), anderen werken in duide-

lijk herkenbare perioden (2,3 en 6), 
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Tabel 14 

Overzicht per student, per blok, W73, na 9 weken 

blok 1 
norm 21 

l 23+ 

2 23+ 

3 29+ 

4 29+ 

5 28+ 

6 32+ 

7 11 
20 
27+ 

8 3S+ 

9 17 
22+ 

10 19 
23+ 

11 31+ 
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2 3 4 5 6 7 8 9 
12 20 20 15 14 15 IJ 16 

12 15 5 
I I 20+ 2 
17+ 11 

17+ 26+ 18 23+ 16+ 16+ 12+ 
16 
25+ 

21+ 33+ 13 26+ 22+ 22+ 11 + 22+ 
36+ 

17+ 9 28+ 24+ 22+ 18+ 13+ 17+ 
29+ 

3 23+ 24+ 20+ 17+ s 10 19+ 
12 16+ 13+ 
16+ 

18+ 29+ 22+ 12 12 12 13+ 23+ 
14 19+ 9 
18+ 22+ 

9 17 16 23 + 10 1S+ 9 
8 IS 27+ 18+ 

IJ 25+ 

17+ 33+ 

14+ 7 
4 

IS+ 3 
16 
23+ 

18+ 21+ 26+ 

JO 
19 

21+ 

20+ 

26+ 

22+ 

11 
l 

I+ 

1+ 

1+ 



Tabel 15 

Overzicht per student, per periode. W73, na 9 weken 

weeknr 
naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 -2 2 -3 3 -4 -4 
-2 11 -4 

2 I 3 -4 4 7 
2 -4 5 8 

6 

3 I 4 JO 
2 5 
3 6 

-4 7 
11 8 

9 

4 l 2 -3 3 5 6 7 9 
4 8 10 

11 

5 1 -2 -2 4 -7 7 6 
2 5 -8 8 10 
3 9 

6 1 2 -6 7 10 
3 6 9 
4 -7 

-5 -7 
-5 8 

5 

7 -1 I -2 -3 -4 4 7 -6 
-I -2 -2 -3 5 -8 

3 8 

8 1 3 
2 

9 -I 1 2 -3 -3 

10 -I I 2 -3 3 
-3 11 

11 l 2 3 4 
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De invloed van de kollegevrije week (week 7) is niet erg merkbaar. 

Na blok 4 heeft de student de vrijheid de volgorde van de blokken 5, 

6 en 7 zelf te bepalen; ook van deze mogelijkheid wordt gebruik ge

maakt (zie student 4,5 en 7). 

Op grond van deze overzichten zouden de studenten 9 en 10 voor een 

gesprek met de docent kunnen worden opgeroepen om hen te wijzen op 

de nog beschikbare tijd. Als zij de studie op de tot nu toe gevolgde 

manier voortzetten, zullen zij de kursus niet voltooien. 

4.5 SAMENVATTING 

De voorbereiding van een geÏndividualiseerd onderwijssysteem 

vraagt van de docent meer tijd en energie dan het in bedrijf houden 

ervan. Het verdient aanbeveling in een vroeg stadium aan de voorbe

reiding te beginnen met een team van docenten, zodat de struktuur 

van de kursus en de doelstellingen op blokniveau snel beschikbaar 

komen, 

De uitwerking van de afzonderlijke blokken kan door verschillende 

docenten in dezelfde tijd gebeuren. Doordat de nadruk wordt gelegd 

op het beschikbaar stellen van schriftelijk materiaal is het noodza

kelijk dat de kursushandleiding en eventuele syllabi één à twee maan

den voor de aanvangsdatum van de kursus geschreven zijn; deze uitga

ven moeten immers in veelvoud gereproduceerd worden. 

De diverse toetsbatterijen moeten liefst voordat de kursus begint 

samengesteld zijn. Het is echter mogelijk dit nog gedeeltelijk tijdens 

de kursus te doen. Het gaat hierbij om relatief kleine oplagen die in 

één of twee weken gedrukt kunnen worden. 

Opdat studenten kunnen studeren en toetsen af kunnen leggen moet er 

een aantal voorzieningen getroffen zijn: 

- een toetsruimte met een voldoend aantal plaatsen 

- een terminal met kaartlezer 

- een telefoonverbinding met een rekencentrum 

- een opslagruimte voor toetsboeken 

- antwoordkaarten voor het skoren 

- een rooster, waaruit blijkt wanneer studenten toetsen kunnen maken, 

instrukteurs kunnen raadplegen of docenten kunnen spreken. 
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Bovendien moet de taakverdeling bekend zijn van de docent en zijn 

medewerkers: 

- de onderwijsassistent, vooral belast met zaken rond toetsuitgifte 

en skoring 

- de instrukteurs; studentassistenten die slechts enkele uren per 

week in dienst zijn 

- de docenten, die enkele uren per week spreekuur houden en op grond 

van de overzichten beslissen over wijzigingen of aanvullingen 

-de kursusleider, die de formele verantwoording over de kursus heeft, 

Gezien de grote hoeveelheid routinewerkzaamheden die er in een kur

sus plaatsvinden zijn er komputerprogramma's beschikbaar die deze ak

tiviteiten overnemen. Daarbij wordt er naar gestreeft de tijd die een 

student nodig heeft voor interakties met de komputer zo klein mogelijk 

te houden. De funkties die door één van de rekenprogramma's kunnen 

worden uitgevoerd zijn: 

- kontrole op het toelaatbaar zijn van een aktie van een student 

- het trekken van toetsen voor één of voor alle studenten, voor één of 

voor alle toelaatbare blokken 

- het verwerken van keuzes van studenten 

- het skaren van antwoorden; er zijn vier verschillende itemtypen mo-

gelijk 

- het verwerken van docentmededelingen. 

Afzonderlijke programma's zijn beschikbaar om alle kursusgegevens 

bij het begin van de kursus in verschillende bestanden op te slaan: 

- het deelnemersbestand ; bevat naam en identiteitsnummer van elke 

student die de kursus volgt 

- het struktuurbestand; de vertaling van het struktuurschema 

- het blokbestand met informatie over de toetsingaprocedure per blok 

- het itemboekbestand; waarin de relaties gelegd zijn tussen kodering 

van items en nummeringen in toetsboeken 

- het sleutelbestand met de juiste antwoorden van de items, 

In een aantal bestanden kunnen tussentijdse wijzigingen worden aange

bracht. 
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Sterk van inhoud variërende bestanden zijn: 

- het kontrolebestand, waarmee kontrole mogelijk is op de aangevraagde 

en ingevoerde mededelingen van docenten en studenten 

het evaluatiebestand, waarin gegevens voor evaluatie van de kursus 

opgeslagen worden. 

Inzicht in het funktioneren van een kursus is mogelijk doordat ge

regeld overzichten beschikbaar komen: 

- een mutatieoverzicht, waarin de informatie over de toetsskores, 

die in de voorafgaande periode werd verkregen, per blok wordt 

weergegeven 

een kumulatief overzicht, waarin alle informatie over de toets

skores sinds het begin van de kursus, per blok wordt weergegeven. 

De overzichten die per student worden gemaakt bestrijken de totaal 

verstreken kursustijd en geven: 

- de skores op de toetsen geordend per blok 

het aantal toetsen dat in een mutatieperiode is afgelegd met een in

dikatie voor het al dan niet voldoen aan de norm bij die toetsen, 

Deze overzichten bieden de docent tevens de mogelijkheid om studenten, 

die blijkens hun studieprestaties moeilijkheden ondervinden, voor een 

persoonlijk gesprek uit te nodigen, zodat in een vroeg stadium van de 

kursus al hulp kan worden geboden. 
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HOOFDSTUK 5 

Evaluatie van de kursus 

Bij de konstruktie van de hier besproken geïndividualiseerde onder

wijssystemen moeten op zeer veel plaatsen beslissingen worden genomen 

waarvan het effekt niet helemaal of zelfs Relemaal niet vaststaat. 

Daarom is het van essentieel belang dat het systeem gegevens levert 

waaruit, na analyse, fouten kunnen worden opgespoord die vervolgens 

verbeterd kunnen worden. Door, op grond van deze analyses, het sys

teem voortdurend aan te passen kan hopelijk op den duur een stabiele 

situatie ontstaan, waarbij veranderingen niet meer noodzakelijk zijn, 

omdat het systeem dan "voldoet". 

Het ontbreken van theorieën en modellen waarmee onderdelen van het 

onderwijsproces kunnen worden beschreven, is niet alleen verant

woordelijk voor de vrij primitieve "konstruktieregels" die konden wor

den opgesteld, maar tevens voor de soms weinig konkrete wijzigings

strategieën, die na de evaluatie van de kursus worden gevolgd, Boven

dien is de verzamelde informatie niet altijd even betrouwbaar zodat 

voor de verbetering van een onderwijssysteem uiteindelijk slechts 

"aanwijzingen" kunnen worden gegeven en geen regels. 

ln dit hoofdstuk wordt beschreven welke gegevens er worden verza

meld en welke analysetechnieken er worden toegepast om de docent van 

zo konkreet mogelijke richtlijnen voor verbetering van een kursus te 

voorzien. Waar mogelijk zullen kriteria voor de beoordeling van de 

analyseresultaten worden aangegeven. De evaluatiemogelijkheden worden 

toegelicht aan voorbeelden uit bestaande kursussen. 

De in het systeem verzamelde gegevens kunnen nog op andere manie

ren worden gebruikt. Alle g~gevens die per student worden verzameld 

kunnen, bijvoorbeeld als een student studiemoeilijkheden heeft, ge

bruikt worden door een studiebegeleidings- of advieskommissie. Een 
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andere mogelijkheid is dat de gegevens die in het systeem verzameld 

zijn, gekombineerd worden met andere gegevens waardoor nieuwe hypo

thesen ontwikkeld of theorieën-getoetst kunnen worden (zie als voor

beeld Verreck, 1973). 

5,1 DE DOELSTELLINGEN VAN DE EVALUATIE 

De evaluatie van een kursus heeft in principe betrekking op de

zelfde fasen die bij de konstruktie van een kursus werden doorlopen; 

in elke fase werden immers beslissingen genomen op grond van onvolle

dige informatie. Voor elke fase worden indikaties gezocht waardoor 

de docent geattendeerd kan worden op te verbeteren onderdelen. De aan

wijzingen zullen des te beter gegeven kunnen worden naarmate de "kon

struktieregels" scherper geformuleerd zijn. Dit houdt ond.ermeer in dat 

bij de evaluatie van de doelstellingen minder indikaties beschikbaar 

komen dan bij de evaluatie van de afzonderlijke items. 

De vragen die een docent zich stelt als hij een kursus wil evalu

ren zullen betrekking hebben op de volgende onderwerpen. 

I, De kursus als geheel: 

- zijn de doelstellingen inderdaad bereikt 

- hoeveel studenten voltooien de kursus 

- welke blokken geven veel moeilijkheden 

- wat is de opinie van de studenten over de kursus 

- hoeveel tijd is er aan de studie van de kursus besteed? 

2. Elk blok uit de kursus: 

- is de plaats van het blok in het struktuurschema juist 

- moet het blok in de kursus opgenomen blijven 

- zijn de aanwijzingen voor het studeerproces goed genoeg 

- wat is de betrouwbaarheid van de toetsingaprocedure 

- wat is de waarde van de terugkoppelingsfaciliteiten1 

3, De toetsbatterij van een blok: 

- meet de toets wat er gemeten dient te worden 

- hoe betrouwbaar zijn de skores 

- zijn de delen inderdaad onafhankelijk van elkaar 

- zijn de items in een deel gelijkwaardig 

- welke deeldoelstellingen worden niet of onvoldoende bereikt? 
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4. De items van een deel: 

- zijn de opgegeven sleutels juist 

- kan er uit het antwoordpatroon van een item een konklusie ge-

trokken worden over de oplossingsmethodiek(en) van de studenten? 

5, De tijdsbesteding.: 

- hoeveel tijd vergt de studie van een blok 

- hoeveel tijd kost het maken van de toetsen? 

Een aantal vragen kan beantwoord worden op grond van de gegevens 

die tijdens de kursus worden verzameld, Deze gegevens hebben betrek

king op: 

- alle toetsen die in het systeem zijn afgelegd, Deze data zijn opge

slagen in het evaluatiebestand (zie 4,3,3), 

de eindtoets, De resultaten op deze toets worden eveneens in het eva

luatiebestand opgenomen (zie 4, 2, I O), 

-de vragenlijst (zie 4,2,10), De ingevulde lijsten worden door de 

groep Onderwijsresearch bewaard en bewerkt, 

- mondelinge mededelingen van studenten en stafleden over het funktio

neren van het systeem, Deze mededelingen worden niet systematisch op

geslagen. 

De hier besproken onderwijssystemen leveren per kursus zoveel gege~ 

vens op dat het noodzakelijk wordt deze gegevens beter toegankelijk te 

maken voor mogelijke interpretaties, Daartoe worden de data geordend 

en gekomprimeerd, De uit te voeren bewerkingen worden bij voorkeur 

door een rekenmachine verricht, ook al omdat de meeste data in het ge

heugen van de rekenmachine beschikbaar zijn, Na de sluitingsdatum van 

een kursus worden dan ook een aantal verwerkingsprogramma's aangeboden 

waarmee de data-analyse kan plaatsvinden. Deze analyse zou zeer doel

treffend kunnen zijn als er voor kursussen van de beschreven vorm 

goede beoordelingskriteria beschikbaar waren, maar zelfs voor de toet

singsprocedure zijn de bestaande itemanalysetechnieken maar van een 

beperkt nut (zie Nuy, 1972), 

Bij gebrek aan beter worden soms analysetechnieken gebruikt, die 

gebaseerd zijn op bepaalde vooronderstellingen die in het gegeven 

databestand niet vervuld worden (b.v. normaliteit van een verdeling), 

De docent moet dus bij de interpretatie van de resultaten rekening 
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houden met deze bron•van fouten. De evaluatie van een kursus is voor

lopig nog van een relatief globaal karakter. Hopelijk hebben de be

schikbaar komende aanwijzingen-betrekking op het grootste gedeelte 

van de voor verbetering in aanmerking komende onderdelen van een kur-

sus. 

In de volgende paragrafen wordt eerst een omschrijving gegeven van 

de wijze waarop een bepaald onderdeel van het onderwijssysteem wordt 

geëvalueerd en welke kriteria daarbij worden gehanteerd. In 5.3 wor

den een aantal voorbeelden gegeven waarmee deze evaluaties worden 

toegelicht. 

5,1. I De doelateHingen en de struktuU'l' 

De doelstellingen van een kursus werden betrekkelijk pragmatisch 

geformuleerd. Een bruikbaar referentiekader ontb~eekt immers vaak, 

zodat de vraag of de juiste doelen worden nagestreefd niet op ratio

nele gronden is te beantwoorden. Hernieuwde bezinning op de doel

stellingen is uiteraard mogelijk en noodzakelijk en zal meestal ge

beuren in samenhang met de beoordeling van het struktuurschema en 

de indeling in blokken. 

Soms blijkt uit de volgorde waarin verschillende blokken worden 

bestudeerd dat een andere struktuur wenselijk is. Eveneens kun

nen mededelingen van studenten een wijziging in het struktuur

schema tot gevolg hebben, Bovendien kunnen niet voorziene ver

tragingen ("bottlenecks") het noodzakelijk maken dat een nieuw 

struktuurschema wordt ontworpen. 

Analyse van blokken met relatief slechte prestaties of veel 

docentenbezoek kan voor de docent aanleiding zijn om bepaalde 

doelstellingen uit de kursus te verwijderen of op een later tijd

stip aan de órde te stellen. 

Verschillendè struktuurschema's worden niet in eenzelfde tijdsperiode 

aangeboden, Vergelijking van resultaten over verschillende jaargangen 

is één van de mogelijkheden om effekten van wijzigingen in de struk

tuur na te gaan, 

Globale kriteria om te beoordelen of een kursus als geheel aksèp

tabel is • worden in de vakgroep Technische Mechanika - uiteraard nog

al arbitrair - als volgt omschreven, 
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I, Het percentage studenten dat een kursus voltooit moet tenminste 

70% zijn van het aantal dat aan de kursus is begonnen en minimaal 

één toets heeft afgelegd. 

Lagere percentages kunnen worden veroorzaakt doordat: 

- de toelatingseisen te laag gesteld of de blokken te moeilijk 

zijn, Blijft de docent na hernieuwde doelstellingenanalyse van 

mening dat voor de onderhavige kursus de gevraagde kennis en 

vaardigheden juist gesteld zijn, dan is blijkbaar een scherpere 

ingangskontrole noodzakelijk, 

Uit de kumulatieve overzichten, die tijdens de kursus gere

geld geproduceerd zijn, kan soms worden aangetoond dat een 

(groot) aantal studenten vroegtijdig met de studie van de kursus 

stopt. Voor deze studenten zal het toelatingskriterium wellicht 

niet juist zijn geweest. 

- de doelstellingen in relatie met de beschikbare tijd te moeilijk 

of te omvangrijk zijn. 

Als uit de kumulatieve overzichten blijkt dat een groot aan

tal studenten in de loop van de kursus de studie staakt en via 

vragenlijsten en gesprekken duidelijk wordt dat een verlenging 

van de kursusduur gewenst is, dan zijn dat aanwijzingen dat, in 

relatie met de rest van het kurrikulum en de tijdsbesteding van 

de student, de kursus te moeilijk of te omvangrijk is. 

2, Voor elk blok moet gelden dat tenminste 75% van het aantal studen

ten dat aan de toetsingaprocedure van een blok begint, na één of 

twee toetsen de norm behaald moet hebben. 

Het is toegestaan en wellicht wenselijk dat de eerste toets 

vooral wordt gebruikt om een diagnose te stellen. Hopelijk geven 

de adviezen een zodanige terugkoppeling op het studeerproces dat 

Qij de tweede toets de norm wordt gehaald. Het aantal studenten 

dat uiteindelijk naar de docent wordt verwezen moet echter kleiner 

zijn dan 5% van het aantal dat aan een blok begint. Is het aantal 

docentbezoekers groter. dan duidt dit op een niet-optimale samen

stelling van het blok in relatie met de toets. Oorzaken kunnen 

zijn: 
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- de ter beschikking gestelde leerstof is onvoldoende 

- de toetsingaprocedure bevat te veel onduidelijkheden, fouten 

of andere gebreken 

- de getoetste doelstellingen sluiten niet aan bij het leerstof

pakket 

- de terugkoppeling werkt niet of onvoldoende. 

De kumulatieve overzichten geven voor beide genoemde punten de nodige 

informatie. In mindere mate kan de beoordeling van een kursus geba

seerd worden op: 

3, De eindtoets (zie 4.2.10). De totale doelstellingen van een kursus 

kunnen met een afsluitende toets worden gemeten. De resultaten kun

nen worden vergeleken met: 

- intuÏtieve normen: tenminste 70% van de studenten die de eind

toets maken, moet de norm behalen 

- de resultaten op eenzelfde toets in de kursus van voorafgaande 

jaren 

- tentamenresultaten als de kursus eerder op een klassieke wijze 

werd afgesloten. 

4. De eindvragenlijst (zie 4.2.10). De subjektieve reakties van stu

denten op een aantal vragen die betrekking hebben op de gebruikte 

onderwijsvorm. kunnen een beeld geven van de manier waarop studen

ten menen dat zij de kursus, of delen daarvan, beleven. 

5. De resultaten van voorafgaande jaren. Elk jaar worden er echter 

wijzigingen aangebracht, waardoor vrijwel geen enkel onderdeel on

veranderd wordt overgenomen. 

5.1,2 Het studeerproces 

Er zal nog uitgebreid onderzoek nodig zijn naar het studeerproces 

voordat bruikbare modellen beschikbaar zijn, waarmee de invloed van 

verschillende parameters al tijdens de konstruktie van een onderwijs

systeem kan worden voorspeld, Uit leertheoretisch onderzoek (zie voor 

een overzicht Verreck(J973), en de uitgangspunten in hoofdstuk 2) lij

ken een aantal effektieve procesgrootheden onderkend te worden: 

- splitsing van de leerstof in overzichtelijke delen 

- geregelde terugkoppeling op grond van studieprestaties 
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- volledige beheersing van een deel van de leerstof voordat met één 

of meer daarop volgende delen mag worden verder gegaan 

- rekening houden met individuele verschillen, 

De vertaling van deze, in algemene termen gestelde uitgangspunten, 

levert echter voor een konkrete onderwijssituatie nog de nodige moei

lijkheden. 

In de hier behandelde kursussen wordt geen onderzoek uitgevoerd 

naar het effekt van de verschillende onderdelen van het studiemate

riaal dat ter beschikking wordt gesteld (studievragen, problemen, ad

viezen), Het kommentaar van studenten wat deze punten betreft, levert 

enige indikaties voor veranderingen, De vraag of het studeerproces 

beter verloopt met de hier beschreven vorm van adviezen of studievra

gen e.d. dan met een andere vorm van studiebegeleiding, kan niet zon

der meer worden beantwoord. 

5.1.3 De toetsingsproaedure 

De meeste gegevens die in een kursus worden verzameld komen voort 

uit de toetsingsprocedure. Deze gegevens worden in het evaluatiebe

stand bewaard; in dit bestand zijn voor elk blok gegevens over de 

eerste, tweede en eventueel derde toets opgeslagen. Gezien de vragen 

die de docent zich heeft gesteld wordt voor de evaluatie van een blok 

alleen gebruik gemaakt van de gegevens die betrekking hebben op de 

eerste toets van een blok. Het is daarbij niet relevant·of de student 

die de eerste toets maakte het blok of de kursus eventueel voltooide, 

Deze keuze kan als volgt worden toegelicht. 

- In principe wordt geëist dat de studenten volledig aan de doelstel

lingen zullen voldoen ("mastery learning"). Daardoor zullen de sko

res, die de studenten behalen als een blok wordt voltooid, weinig 

uiteenlopen. De gangbare itemanalyses werken alleen goed als de 

skores wel duidelijk onderling verscrillen. De kans dat bij de eer

ste toets de skores merkbaar verschillen is echter wel aanwezig, 

- Uit de skores van de eerste toets kan worden afgeleid welke deel

doelstellingen niet zonder meer bereikt worden. Eén van de aspek

ten daarvan is dat de terugkoppeling voor deze delen van de leer

stof goed gekonstrueerd moet zijn, maar bovendien zal in het stu-
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dieproces meer aandacht aan deze doelstellingen moeten worden ge

schonken, om te voorkomen dat dit gedeelte van de leertaak moei

lijk blijft. 

- Als veel studenten de eerste toets alleen gebruiken om de items te 

leren kennen,zonder zich door studie voor te bereiden op de toets, 

zullen de skores veel ruis bevatten en daardoor minder bruikbare 

informatie opleveren. Een aanwijzing voor een dergelijk gedrag kan 

worden gevonden in de frekwentiekarakteristiek van de toetsskores. 

Een groot percentage van de skores zal dan immers ver beneden de 

norm liggen, Deze tendens is echter niet gekonstateerd in de be

sproken kursussen. 

- Bij een goed gekonstrueerd blok zal een groot gedeelte van de stu

denten maar één toets afleggen om duidelijk te maken dat zij aan 

de doelstellingen voldoen. In een dergelijke situatie zijn er zo 

weinig studenten die een tweede toets afleggen dat uit die gegevens 

geen statistisch betrouwbare konklusies zijn te trekken, 

5,2, HET REKENPROGRAMMA 

De programma's voor de analyse van de kursusgegevens z~Jn ontwik

keld door W.J. Groot van de vakgroep Technische Mechanika, De gege

vens werden geleverd via het P9200 time-sharing-systeem maar wer

den opgeslagen in en verwerkt door de EL-XS-rekenmachine. Deze pro

gramma's worden in het najaar 1973 en voorjaar 1974 aangepast aan de 

verwerkingsmogelijkheden op de B6700, 

De programma's bieden de mogelijkheid de analyses uit te voeren 

voor: 

- één of, meer blokken uit een kursus 

- alle eerste toetsen van een blok of voor de toetsen waarbij de 

deelnemers de norm behaalde (laatste toets) 

- alle deelnemers of een geselekteerde groep deelnemers. 

Alle in dit hoofdstuk getoonde voorbeelden hebben betrekking op re

sultaten van alle deelnemers behaald bij de eerste toets die zij 

voor een blok aflegden. 

In principe heeft elke student een unieke set items te beantwoor

den gekregen toen hij een toets maakte, maar wel was er uit elk deel 

158 



van de toetsbatterij één en niet meer dan één item geselekteerd. De 

konstruktie van de items in een deel was zodanig van opzet dat het 

voor de student geen verschil zou uitmaken welk item uit een deel hem 

werd toegewezen. Totdat het tegendeel bewezen is, wordt er dan ook 

vanuit gegaan dat de skore op een item in een deel identiek te stellen 

is aan de skore op dat deel. -Dit principe werd eerder toegepast toen 

de norm van de toets werd bepaald onafhankelijk van de specifieke 

trekking van de items. - In een aantal analyses worden daarom de vol

gende begrippen gehanteerd: 

- de itemskore: het aantal punten dat een student behaalde bij de be-

antwoording van een item 

- de deelskore: de skore op het item uit het betreffende deel 

-de toetsskore: de som van de deelskores. 

In fig. 5.1 zijn deze begrippen aan een fiktief voorbeeld toegelicht, 

deel I deel 2 deel 3 

stu- itemskore deel-: itemskore deel- itemskore deel- toets-
dent 1 2 3 4 skore! I 2 3 skore I 2 3 4 skore skore 

I I I IJ 8 8 9 9 28 
2 10 10 6 6 7 7 23 
3 14 14 5 5 10 10 29 
4 8 8 6 6 8 8 22 
5 12 12 7 7 9 9 28 

Fig. 5.1 Relatie tussen item-, deel- en toetsskore 

Aangezien de minimale en maksimale itemskore (of deelskore) afhan

kelijk zijn van de itemvorm en eventueel van het aantal alternatieven 

worden de itemskores getransformeerd in procentuele itemskores om de 

vergelijking tussen verschillende delen te vergemakkelijken. De pro

centuele itemskore p wordt gedefinieerd als: 

p = .::i-=ti=-em::::;:.sk:;.o:.;r:.;e:::.;--~m:;;;i;.;;n;.;;i;;;;m~um~s~k.::o.::r.::e;-:-~ x 1 00 maksLmumskore - mLnLmumskore 

Minimum- en maksimumskore worden voor elk deel apart bepaald, 



Het programma levert voor elk blok de volgende resultaten. 

1. Per blok: 

-de frekwentietabel van de toetsskores. 

Voor elke skore wordt gegeven: 

• het aantal studenten dat die skore behaald heeft 

• het aantal studenten dat die skore of een lagere skore behaald 

heeft 

• het percentage studenten dat die skore of een lagere skore be

haald heeft. 

-de interdeelkorrelatiematrix (produkt-moment~korrelaties). 

Voor elk deel van de toetsbatterij worden de skores gekorreleerd 

met de skores op elk ander deel van de toetsbatterij. 

- de interne konsistentie van de toets. 

Hiervoor wordt Guttman's À3 (zie Lord en Novick, 1968) gebruikt. 

2. Per deel: 

- de waarde van F, de ratio van de midden- en tus·senvariantie 

over de items, met vrijheidsgraden van teller en noemer 

(v 1 resp. v2) 

Door middel van variantie-analyse wordt nagegaan of de skores van 

de verschillende items in een deel niet al te zeer uiteenlopen. 

- de procentuele deelskore (p) 

- de standaarddeviatie van de procentuele deelskores (sd) 

- de korrelatie tussen de deelskores en de toetsskores, de deelta-

taalkorrelatie (rdt). 

3. Per item: 

- het nummer van het item zoals dat in het toetsboek voorkomt 

- het aantal studenten dat het item gemaakt heeft (nstud) 

- de procentuele itemskore (p) 

- de standaarddeviatie van de procentuele itemskores (sd) 

- de korrelatie tussen de itemskores en de toetsskores, de item-

totaalkorrelatie (rit), 

4. Per alternatief: 

Voor MTF-items wordt voor elk alternatief gegeven het percen

tage studenten dat het alternatief korrekt beoordeelde (pl,p2,,,,). 

Voor MCZ-items wordt gegeven het percentage studenten dat een 

goed en zeker ( ZG ), goed (G), fout (F) of fout en zeker (ZF) ant-
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woord gaf, Voor dit type items kan het overzicht worden uitgebreid 

met de verdeling van de antwoorden over de verschillende alterna

tieven, met voor elk alternatief het totaalpercentage antwoorden 

(T), het percentage zeker gegeven antwoorden (Z) en het percentage 

onzeker gegeven antwoorden (0). 

De door de docent juist geachte alternatieven worden van een plus

teken voorzien. 

De korrelatie-koëfficiënten van de interdeelkorrelatiematrix en de 

waarden van F voor de homogeniteit van een deel kunnen met behulp van 

statistische tabellen (zie b.v. Dixon and Massey, 1957) op signifikan

tie worden onderzocht, Dit signifikantie-onderzoek wordt alleen ge

bruikt om betere diagnoses te kunnen stellen. Voor de procentuele 

item- of deelskores en voor de deel- of itemtotaalkorrelaties zijn 

niet zulke kriteria beschikbaar. 

5.3 RESULTATEN 

De in deze paragraaf vermelde gegevens zijn meestal gebaseerd op 

kursussen die voor juli 1973 werden afgesloten, De in die kursussen 

gehanteerde procedure voor het trekken van een toets voldeed niet aan 

alle in 4.3.4 gestelde eisen. Daardoor is onder meer niet elk item in 

een deel door ongeveer evenveel studenten beantwoord. 

De gegeven voorbeelden zijn niet opgenomen omdat zij een bepaald 

aspekt van de analyse het beste zouden toelichten; de gegevens van een 

bepaalde kursus of van een bepaal blok worden gebruikt om zoveel moge

lijk aspekten aan de orde te stellen, desnoods met iets minder ge

schikt materiaal. 

5.3,1 De kuvsus als geheel . 
Als voorbeeld wordt de kursus W73 genomen. Uit het kumulatief over

zicht dat bij de afsluiting van de kursus beschikbaar komt (zie fig. 

5.2) volgt onder meer dat bijna alle studenten die blok 4 voltooien 

ook de kursus verder voltooien, Het grootste aantal toetsen is afge

legd in blok 3, waar ook de meeste docentbezoekers voorkomen, Een na

dere analyse van dit blok lijkt noodzakelijk. 
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blok 0 50 100 NI+ N2+ N3+ DOC KLA TOT 

I 38 30 14 3 85 91 
2 51 22 10 I 84 85 
3 0000• 35 19 14 12 80 82 

4 o.. 35 26 6 8 75 78 
11 37 37 37 

5 49 17 7 73 74 
8 48 18 5 72 72 

7 44 22 5 72 73 

6 47 19 5 I 72 73 
9 36 24 9 2 71 71 

10 47 47 71 

aantal studenten dat voldoende geskoord heeft 
0000 aantal studenten dat docent bezoekt 

aantal studenten dat nog bezig is met het blok 

aantal gemaakte toetsen 1220 
aantal voldoende gemaakte toetsen: 739 

poort I 2 3 4 
gepasseerd 75 72 71 47 

Fig. 5.2 Laatste kumulatief overzicht van de kursus W73 

Het aantal studenten dat de kursus voltooit is groter dan 70% van 

het aantal dat de kursus begon, Met uitzondering van blok 3 geldt dat 

meer dan 75% van de deelnemers een blok na één of twee toetsen aan de 

norm van een blok voldoet. 

Globaal gezien mag de kursus geslaagd genoemd worden, 

Uit de reeks overzichten die gedurende het semester zijn gemaakt, 

wordt fig. 5.3 afgeleid waarbij het percentage studenten dat een blok 

voltooide of een poort passeerde is uitgezet als funktie van de tijd, 

Het aantal studenten dat ooit voor blok I een toets heeft afgelegd 

wordt op 100% gesteld, 

Uit fig. 5.3 blijkt dat na 4 weken sommige studenten de kursus al 

hadden voltooid, terwijl op dat moment circa 50% blok 1 en 2 hadden 

afgerond. Halverwege het semester (week 7) was circa 40% van de deel

nemers poort I gepasseerd, Klaarblijkelijk vergen de blokken 3 en 4 

een grote tijdsbesteding van de studenten. 
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100%.-----------------~------------------------------~100% 

0%~~~~~~~~~-r~-r~~~,-~~~~~~~~~~~o% 
14 

weeknummer 

Fig. 5.3 Kumulatief overzicht van studieprestaties per blok 

als funktie van de tijd, W73 

Het percentage studenten dat de kursus W73 afsluit kan worden ver

geleken met de voorafgaande geïndividualiseerde kursussen (zie fig. 

5.4). Daarbij is voor elk blok (vertaald naar de kursus W73) aange

geven het percentage studenten dat tenminste één toets van een blok 

heeft gemaakt. Het percentage dat met blok I "begint", wordt op 100% 

gesteld. Het percentage dat zich via een inschrijving heeft aange

meld, maar nooit in de toetszaal is verschenen, kan eveneens uit 

deze grafiek worden afgelezen (blok 0), 

Het hoge slagingapercentage in W70 is wellicht toe te schrijven 

aan het feit dat een vernieuwd systeem altijd wat betere resultaten 

oplevert ("Hawthorn"-effekt). Het relatief lage slagingapercentage 

in W72 zal mede veroorzaakt zijn doordat twee weken na de start van 

de kursus het komputersysteem gedurende vier weken niet in bedrijf 
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100% 100% 

W70 
W71 ------
W73 

W72 
50% 50% 

0%~0~~~-2~~3~~4~-5~~6~-=7~~8~~9~%0 

blok 

Fig. 5,4 Verband tussen studieresultaat en jaar 

was en daarna geregeld enkele uren per week door storingen onbruik-

baar was. 

Een andere redenering waarmee verschillen in slagingapercentages 

verklaard kunnen worden is het verschil in intellektuele vaardigheden 

tussen de deelnemers van de verschillende kursussen. In het onderzoek 

van Verreek (1973)) wordt geen signifikant verschil tussen de groep 

studenten van W70 en van W71 aangetoond, maar vrijwel alle vergelij

kingen wijzen in de richting van een iets·lager "niveau" voor de 

groep studenten van W71. 

In bijlage 6 en 7 zijn de laatste kumulatieve overzichten gegeven 

van de kursus OPA 73 en DG 73, 

De eindvragenlijst 

Uit de eindvragenlijst kan de opinie van de studenten bekend wor

den. Als voorbeeld worden resultaten van OPA 73 genomen, waarbij IlO 

studenten de vragenlijst invulden (zie Vaags, 1973), De meest duide

lijke uitspraken die uit de lijst te voorschijn komen, zijn: 
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- Men vond algemeen dat het veel tijd kostte om de kursus tot een 

goed einde te brengen. 

- De inhoud van de kursus werd goed bevonden. 

- De norm van de toetsen lag volgens de studenten over het algemeen 

te hoog, 

- Er was voldoende gelegenheid om toetsen af te leggen. 

- De studenten vinden het prettig als zijzelf hun studietempo kunnen 

regelen en werkten meestal volgens een eigen tijdschema. 

- Veel studenten zagen de toetsen als een soort proefwerk waar een 

voldoende voor gehaald moest worden en niet als een middel om te 

bepalen of zij de leerstof beheersten, 

De volgende verbeteringen werden onder meer gesuggereerd: 

- de kursus spreiden over een langere periode (27 studenten) 

- openstelling van de toetszaal in vakantie of avond ( 8 studenten) 

- meer uitgewerkte vraagstukken geven (6 studenten) 

- "betere" terugkoppeling (7 studenten), 

De kursus en het gevolgde systeem wordt over het algemeen goed 

ontvangen. Verschil van mening tussen studenten en docenten is er 

vooral rond de toetsingsprocedure, 

De eindtoets 

In OPA 73 werd een eindtoets samengesteld die alleen betrekking 

had op het dynamisch gedeelte van de leerstof, omdat het sterkte

leergedeelte maar door een relatief gering aantal deelnemers was 

voltooid aan het einde van het voorjaarssemester. Uit een aantal 

testbatterijen werden één of meer delen gekozen waarvan verwacht 

werd dat de essenties van de blokken daarmee voldoende goed gere

presenteerd werden, 

Ter vergelijking worden de procentuele deelskores vermeld zoals 

die uit de eindtoets en uit de kursus te voorschijn komen (zie tabel 

16). De verschillen zijn met de T-toets op signifikantie onderzocht. 

Uit tabel 16 blijkt dat de stof uit het eerste gedeelte van de 

eindtoets, die overeenkomt met hetgeen in bet begin van de kursus 

werd aangeboden, even goed of beter beheerst wordt bij de afsluiting 

van de kursus dan op bet ogenblik dat de onderhavige vragen voor het 
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Tabel 16 

Procentuele deelskores in eindtoets en kursus, OPA 73 

deel 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

OPA 73 66 85 85 68 80 92 86 71 90 80 74 74 

Eindtoets 72 85 87 80 77 90 79 73 84 78 61 58 

T-waarde I .98' .oo .72 4.51"'1.06 -.74 -2.79"-.54 2.45" -.59 -3.49"1.3, 70"' 

t p<0,05 tweezijdige overschrijdingskans 

" p<O,Ol tweezijdige overschrijdingskans 

"' p<O,OOl tweezijdige overschrijdingskans 

eerst aangeboden werden. Daarentegen worden de vragen uit de laatst 

bestudeerde blokken in de eindtoets iets minder goed beantwoord. 

De skores op de eindtoets lijken bepaald te worden door de vol-

gende faktoren: 

de sfeer rond de eindtoets; men is relatief we1n1g gemotiveerd om 

er veel tijd aan te besteden en voorbereiding blijft vrijwel achter

wege 

- de "vergeetkurves"; na verloop van tijd wordt de parate kennis van 

de stof minder 

- het herbalingseffekt; in de gehele kursus wordt steeds teruggegre

pen op leerstof die eerder is aangeboden. 

Blijkbaar is deze laatste faktor van overheersende betekenis. 

5,3.2 Het bZ,ok 

Uit de kumulatieve overzichten van OPA 73 bleek al tijdens de kur

sus dat in het sterkteleergedeelte bij het blok over platen die lood

recht op hun vlak belast worden, een groot aantal studenten naar de 

docent verwezen zou worden. Analyse van de uitslagformulieren van 

enkele docentbezoekers leidde tot de konklusie dat vooral het deel 

over z.g. "overgangskondities" uiterst lage skores behaalde, 

In het studiemateriaal van het betrokken blok was bieraan weinig 

aandacht besteed, omdat dit aspekt, zij het in een andere situatie, 

in voorafgaande blokken wel besproken was. Blijkbaar kwam op dit punt 
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geen "transfer" tot stand, Daarop werd besloten een aanvulling op het 

studiemateriaal alsnog te verstrekken. 

Ook blok 2, uit het dynamisch gedeelte, leverde enige delen met 

grote moeilijkheden op. Een aanvulling op het boek van Shearer (1967) 

en enkele studievragen werden tijdens de kursus OPA 73 uitgereikt. 

Aangezien dit gedeelte van de kursus met ingang van september 1973 

behoort tot de stof van DG 73 werd in de handleiding voor deze kur

sus ekstra aandacht aan dit aspekt gegeven, Het blok blijft echter 

nog relatief moeilijk (zie bijlage 6, blok 2), 

5,3,3 De toetsbatterij 

De analyse van de gegevens van een toetsbatterij worden toegelicht 

aan twee blokken: 

- blok 12 uit de kursus OPA 73. Een relatief moeilijk blok uit het 

sterkteleergedeelte: "Energieprincipes deel 2", De items van de 

toetsbatterij zijn van het MTF-type, Het aantal studenten dat een 

eerste toets voor dit blok maakte bedroeg 67. 

- blok 4, over samengestelde konstrukties, uit de kursus W72. Ook 

dit blok behoort tot de relatief moeilijke blokken uit deze kur

sus. De items zijn van het MCZ-type; er werden gegevens van 101 

studenten bij de analyse betrokken, 

Blok 12 Ener.>gieprincipes deel 2~ OPA 73 

I, Het histogram van de toetsskores (fig. 5.5) maakt duidelijk dat 

weinig studenten de eerste toets gemaakt hebben zonder enige 

voorbereiding, want skores die lager zijn dan de helft van het 

totaal aantal alternatieven van een toets komen bijna niet voor. 

De mediaan van de verdeling ligt 3 à 4 punten onder de norm. 

2. De konstruktie van de toetsbatterij ging uit van vrijwel onaf

hankelijke delen. De delen 5 en 7 bevatten beide toepassingen 

van relaties, deel 6 omschreef in woorden wat in deel 7 in een 

konkrete situatie door middel van relaties moest worden aange

geven. In tabel 17 blijkt inderdaad dat de meeste delen onderling 

weinig samenhang vertonen, behalve deel 5. Een hoge skore op deel 
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Fig. 5.5 Histogram van de toetsskores van blok 12, OPA 73 

22 
27 

28 skore 

5 betekent blijkbaar dat de meer elementaire begrippen uit de 

voorafgaande delen dan ook wel beheerst worden. 

Uit deze gegevens volgt verder voor de betrouwbaarheidsmaat: À3=.51. 

Een interpretatie is hieraan vooralsnog moeilijk te geven. 

Tabel 17 Interdeelkorrelatiematrix, blok 12, OPA 73 

deel 2 3 4 5 6 7 

1 1.00 

2 .21 I .00 

3 .02 .26' I .00 

4 .13 .19 .08 1.00 

5 ,08 .27' .27 1 .21 1.00 

6 -.06 .02 .20 -,06 -.06 1 ,00 

7 • 16 • 18 • 28 f -.12 , l I .03 1.00 

' p < 0,05 tweezijdige overschrijdingskans 

3, Op grond van de karakteristieken per deel (tabel 18) lijken de de

len 1,3 en 6 nader bestudeerd te moeten worden. Relatief moeilijke 

of makkelijke delen lijken niet voor te komen. 
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Tabel 18 Deelkaraktcristieken, blok 12, OPA 73 

deel F VI v2 p sd rdt 

I 3,63' 3 63 82 21 +,39 

2 I. II 3 63 74 23 +.60 

3 4,09 I 3 63 67 28 +.60 

4 2,00 3 63 76 27 +,40 

5 .44 3 63 69 28 +,67 

6 12.33" 3 63 73 27 +.22 

7 2.55 3 63 75 19 +,49 

I p<O,OQ25 eenzijdige overschrijdingskans 
"p<O,OOIO eenzijdige overschrijdingskans 

'" p<O,OOOS eenzijdige overschrijdingskans 

4. Het trekken van konklusies uit de karakteristieken per item wordt 

bemoeilijkt doordat sommige items door erg weinig studenten beant

woord worden. 

Aangezien de volgorde van de alternatieven voor de items in een 

deel niet is verstoord, kunnen de resultaten per alternatief ge

makkelijk worden vergeleken. 

Tabel 19 Itemkarakteristieken, blok 12, OPA 73 

deel_ item nstud p sd rit pi p2 p3 p4 p5 

801 30 90 16 +.44 +87 +87 +90 97 
820 17 75 22 +,31 100 47 +59 +94 
847 6 67 20 +.67 50 +50 100 67 
871 14 80 24 +,43 +79 93 +86 64 

3 817 44 65 27 +,66 +91 +48 57 
845 IJ 55 31 +,28 82 18 +64 
870 8 96 12 -.30 100 100 +88 
899 4 67 27 +.59 +50 75 75 

6 803 35 66 26 +,31 43 +80 +74 
828 12 92 15 +,07 +100 +92 83 
855 8 46 17 -.os 63 +75 + 0 
878 12 94 13 -.13 92 +92 +100 
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In deel I lijken vooral de items 820 en 847 verantwoordelijk 

voor de hoge waarde van F, In alternatief 2 worden daarbij meer 

omschrijvingen gegeven dan in beide andere items uit dat deel, 

die bovendien meer konform de voorbeelden uit de syllabus zijn. 

In deel 3 is item 870 relatief gemakkelijk. Na analyse van 

de itemteksten en de antwoorden lijkt alternatief 2 gekozen te 

worden op grond van het globale karakter van de aangeboden rela

tie. Daarbij is in item 870 het alternatief van twee fouten voor

zien, en bij de andere items maar van één fout, Bij de herziening 

van dit deel wordt dit alternatief scherper geformuleerd. 

In deel 6 blijkt achteraf dat de sleutel voor item.855 onjuist 

is opgegeven. Het derde alternatief was ten onrechte goed gerekend. 

Blok 4 Samengeste~e konstvukties~ W72 

1. Het histogram (zie fig. 5.6) toont aan dat er een aantal studenten 

is, dat de eerste toets vrij onvoorbereid gaat maken. Zij behalen 

dan ook skores die weinig hoger liggen dan de "gokgrens": een kwart 

van het aantal items. Daarentegen is er één student die de maksi

male skore haalt. Slechts weinigen voldoen echter bij deze toets 

aan de norm, zoals eveneens uit h~t kumulatieve overzicht van deze 

kursus bleek. 

2. In principe meet elk deel van de toetsbatterij een andere deel

doelstelling. Algemeen geldt voor de gehele toets dat er zorgvul-

aantal 
30. studenten 

20 

10 

0 
-10 0 10 30 

norm 20 
maksimwn: 40 

40 skore 

Fig. 5.6 Histogram van de toetsskores van blok 4, W72 
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dig geredeneerd en gerekend moet worden. Een lichte samenhang be

staat er tussen de delen 13 en 16 waar in beide gevallen het even

wicht van een knooppunt van een vakwerkkonstruktie wordt behandeld. 



Uit de tabel 20 blijkt dat de meeste delen niet onderling samenhan-

gen. 

Voor de betrouwbaarheidemaat A3 wordt in dit geval berekend À3 =,61. 

3. Uit de karakteristieken per deel (tabel 21) lijken de delen 3,10 en 

17 nader bestudeerd te moeten worden op grond van de hoge F-waarde 

van die delen, Relatief moeilijk zijn de delen 3 en 9 (lage p-waar

den), Gezien de lage deel-totaal-korrelatie-koëfficiënten van deel 

3 en deel 15 moet voor deze delen ook de inhoudelijke kant o.pnieuw 

bekeken worden, 

In deel 3 moet een konstruktie statisch bepaald gemaakt worden, 

opdat met het evenwicht de steunpuntsreàkties berekend kunnen wor-

den. In alle voorbeelden werd echter steeds uitgegaan van een sta-

tisch bepaalde konstruktie, De relatie tussen een rekenmodel en de 

Tabel 21 Deelkarakteristieken, blok 4, W72 

deel F VI v2 p sd rit 

I .70 4 96 51 41 +,41 
2 .31 4 96 48 30 +.33 
3 2,96 I 4 96 35 33 +,19 
4 .80 4 96 50 43 +,37 
5 1,24 3 97 53 34 +.37 

6 1.07 4 96 71 40 +.34 
7 1.51 5 95 74 37 +.38 
8 .49 4 96 46 42 +.26 
9 1.17 4 96 36 35 +,31 

JO IJ, 78 111 4 96 58 39 +.29 

11 1,38 4 96 70 36 +.45 
12 2.53 4 96 43 33 +,42 
13 1.08 4 96 67 43 +,39 
14 2.57 4 96 47 34 +,45 
15 2.48 2 98 61 42 +,18 

16 2.07 4 96 47 33 +,43 
17 3.50' 4 96 66 35 +.35 
18 2.27 4 96 59 40 +.29 
19 2.07 4 96 67 36 +,22 
20 .82 4 96 43 35 +.31 

' p<0,025 eenzijdige overschrijdingskans 
"p<O,OJO eenzijdige overschrijdingskans 

'" p<0,005 eenzijdige overschrijdingskans 
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werkelijke konstruktie kan blijkbaar nog maar moeilijk gelegd wor-

den. 

In deel 15 worden de staafkrachten gevraagd van een ruimtelijk 

vakwerk. Vrijwel alle problemen die in de andere delen van de toets 

voorkomen betreffen vlakke konstrukties. Er zal meer aandacht aan 

ruimtelijke problemen gegeven moeten worden. 

4. De itemkarakteristieken (zie tabel 22) voor de delen 3,10,17 ert 9 

leiden, na analyse van de items, tot de volgende hypothesen of 

konklusies. 

Tabel 22 Itemkarakteristieken, blok 4, W72 

deel item nstud p sd rit ZG G F ZF 

3 221 13 23 32 +.15 8 8 31 54 
207 49 29 33 +.20 12 6 38 43 
289 J3 59 36 +,03 38 8 46 8 
280 16 JJ 33 +,27 12 6 44 38 
232 JO 20 27 +,51 0 0 60 40 

10 353 17 18 21 +,01 0 6 41 53 
352 14 31 31 +,38 0 36 21 43 
368 10 83 36 +.89 80 0 10 10 
376 51 69 36 +.32 47 26 14 14 
311 9 63 26 +,00 22 45 33 0 

17 378 JO 70 33 +,22 40 40 10 .10 
350 18 52 45 +,01 39 11 17 33 
396 52 62 32 +,38 29 40 19 12 
318 13 95 13 +,00 85 15 0 0 
344 8 71 33 +,57 50 12 38 0 

9 324 10 37 25 +,00 0 30 50 20 
346 I I 33 33 +.62 9 J8 36 36 
351 51 43 39 +,2.!} 23 16 27 33 
305 16 23 26 +,95 6 0 50 44 
357 13 31 35 +.41 8 23 23 46 

In deel 3 valt op dat vier van de vijf items vaak zeker maar 

fout worden beantwoord. In dit deel wordt zowel de probleemstel-

ling als elk alternatief verbaal omschreven. In de studievragen 

zal meer aandacht besteed moeten worden aan de doelstelling van 

dit deel: de methode van oplossen, en aan het geven van een om-
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achrijving van die methode. Voor item 289 geldt dat een onjuiste 

redenering toch tot het juiste resultaat kan leiden, vandaar de 

relatief hoge p-waarde. 

De items 352 en 353 uit deel 10 lijken duidelijk af te wijken 

van de overige items in dit deel. De hypothese dat de sleutel 

onjuist is opgegeven blijkt niet waar. Uit een vergelijking van alle 

items en de gegeven antwoorden kan een foutieve redeneertrant ge

rekonstruterd worden waarmee .studenten dit soort problemen benade

ren. Deze redenering levert dan bij de items 368,376 en 311 ten 

onrechte het juiste antwoord. 

Bij de herziening van de kursus worden de alternatieven van deze 

items aangepast, zodat de foutieve redenering niet meer tot de 

goede oplossing leidt. 

Item 318 van deel 17 zal door zijn relatief hoge skore verant

woordelijk kunnen zijn voor de signifikant hoge waarde van F voor 

dit deel. De presentatie van de figuren is bij dit item meer in 

overeenstemming met eerder gegeven voorbeelden dan bij de overige 

vier items. Wellicht is dit de oorzaak van de hoge p-waarde. Bij 

herziening zal voor dit item een minder "voorbeeld getrouwe" fi

guratie worden gekozen. 
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De oplossing van de items uit deel 9 moet gevonden worden door 

zorgvuldig een aantal stappen achter elkaar uit te voeren. Erg 

voor de hand liggende, maar foutieve oplossingen worden als aan

trekkelijke afleiders aangeboden. In het advies bij dit deel wordt 

er wéér op gewezen dat het "zo maar zien" van een oplossing niet 

tot de juiste resultaten leidt en dat kontroleberekening altijd 

noodzakelijk zijn. 

In tabel 23 wordt een meer gedetailleerd overzicht gegeven van 

de items uit deel 10. Het aantal studenten wijkt bij deze analyse 

enigszins af van het aantal in tabel 22. Voor tabel 22 is het 

noodzakelijk dat er voor elke student een skore op elk deel aanwe

zig is. Door tussentijdse wijzigingen in het itembestand is dit 

bij de analyse aan het einde van de kursus niet altijd het geval. 
Voor tabel 23 is het alleen van belang dat er een antwoord op een 

item is bewaard gebleven. 



Tabel 23 

Aantrekkelijkheid der alternatieven van deel 10, blok 4, W72 

item 353 item 352 item 368 item 376 item 376 
nstud 19 nstud 22 nstud 15 nstud 61 nstud 15 

ALT T z 0 ALT T z 0 ALT T z 0 ALT T z 0 ALT T z 0 

I 0 0 0 1 5 0 5 I 0 0 0 1 0 0 0 I 7 0 7 
+2 5 0 5 2 5 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 +2 60 27 33 

3 0 0 0 3 50 41 9 +3 73 60 13 3 20 10 10 3 14 7 7 
4 95 53 42 +4 36 0 36 4 20 7 13 +4 75 49 26 4 13 0 13 

5.3.4 De adviezen 

Als illustratie van de kontinue wijzigingen in het aangeboden 

leermateriaal wordt in dit voorbeeld het advies gereproduceerd dat 

in opeenvolgende kursussen werd verstrekt. 

De adviezen behoren tot een deel van blok 4 uit de kursus Inleiding 

Technische Mechanika I, waarin het gedrag van een katrol een rol 

speelt bij de berekening van steunpuntsreakties en scharnierkrachten. 

W70 

Maak enige niet uitgewerkte vraagstukken waarvan alleen de antwoor

den zijn gegeven. 

W71 

In elk part van het touw is de kracht konstant van grootte, kijk 

maar naar het momentenevenwicht t.o.v. de as van een katrol. Bepaal 

daarna de kracht, die het katrol op de ondersteuning uitoefent. 

W72 
Als een touw om een katrol is geslagen bewijs dan dat de kracht in 

de twee delen van het touw hetzelfde moet zijn door het momenteneven

wicht t.o.v. de as van een katrol te nemen, Geldt dat ook als het ka

trol niet wrijvingsloos om zijn as kan draaien? Bepaal ook de kracht 

die het katrol op zijn ondersteuning uitoefent, Is deze kracht, behal

ve van de koordkracht ook afhankelijk van de hoek die beide koorduit

einden met elkaar maken? Kan die kracht ooit nul zijn? Maak een aantal 

opgaven waarin een 'of meer katrollen een rol spelen. 
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W73 

Idem als W72 met als toevoeging: 

Bijvoorbeeld uit Levinson opgave 4-19,4-29,4-31,4-32 en 4-40, uit 

Higdon & Stiles opgave 4-30 t/m 4-32; 4-144 en 4-145. 

5.3.5 De instvuktiezaa~ 

De instruktiefaciliteit werd aangeboden op de tijden die in het 

kollegerooster voor een kursus waren gereserveerd, Toch waren er 

per ochtend maar weinig studenten die van deze instruktiemogelijk

heden gebruik maakten. 

De vragen die aan de instrukteurs gesteld worden geven een indi

katie van de problemen die studenten bij de bestudering van de stof 

ondervindèn en leiden tot ekstra studievragen of tot speciale bij

lagen in de handleiding van de kursus. 

Op grond van mededelingen van studenten lijkt het wenselijker als 

de instruktiefaciliteiten meer gespreid over de week voorkomen; voor 

een aantal studenten valt het ogenblik waarop zij een toets willen 

maken en het ogenblik waarop zij instruktie wensen nagenoeg samen. 

5.3,6 Het docentenbezoek 

Uit de gesprekken die de docent tijdens de kursus heeft gevoerd 

met een aantal studenten en de analyse vooraf die de docent heeft ge

maakt op grond van de ingeleverde uitslagformulieren is eveneens 

een aanwijzing te krijgen over onderdelen van de stof die bij herha

ling niet goed begrepen zijn. In een gesprek kan gezocht worden naar 

de oorzaken van de fouten, zodat de docent een beter inzicht kan 

krijgen in de manier waarop een probleem wordt aangepakt en welke 

informatie door de studenten wel of niet wordt gebruikt, Bij de her

ziening van de handleiding kan met deze nieuwe inzichten rekening 

worden gehouden als studievragen en ander studiemateriaal kritisch 

worden bekeken. 

5.3.7 De toetszaat 

Gedurende twee semesters is de toetszaalbezetting per ochtend, 

middag of avond geregistreerd, Uit fig. 5,7 blijkt de grootste voor-
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keur uit te gaan naar het midden van de week. Vrij opvallend in het 

najaarssemester is dat op woensdag- en vrijdagochtend, als er in het 

rooster een kursus is gepland, relatief weinig toetsen worden afge

legd, De lage bezettingsgraad op vrijdagochtend kan verklaard worden 

uit het feit dat die ochtend het onderhoud aan de B6700 plaatsvindt 

en er dan geen toegang tot het komputersysteem mogelijk is, zodat 

de uitslag van een toets niet direkt geleverd kan worden, 
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Uit 'fig. 5,8 volgt voor het najaarssemester 1973 een veel gelijk

matiger aanbod van toetsen per week dan in het voorjaarssemester, 

Het lage aantal toetsen rond week 7 in het voorjaar is te wijten aan 

een 10-daagse storing van het P9200 systeem. 

5.3,8 De komputer 

Door velerlei oorzaken is het nog niet mogelijk een preciese op

gave te doen van de gebruikte komputerfaciliteiten, 
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Fig. 5,8 Gemiddêlde zaalbezetting per dag in de loop van een semester 

Het programma voor de besturing van de kursus werd in het najaar 

1973 nog geregeld gewijzigd. 

- Het gebruik van een aantal faciliteiten (o.a, magneetbanden) was 

nog niet toegestaan. 

- Een "accounting"-systeem ontbrak geheel, zodat geen reken- of ver

bindingstijden geregistreerd konden worden. 

In samenwerking met het Onderwijsresearchcentrum van de Katholieke 

Hogeschool te Tilburg wordt door J. van Lieshout (groep Onderwijsre

search T.H.E.) gewerkt aan een gebruikershandleiding en een program

mabeschrijving. Daarbij worden dan ook de gegevens opgenomen over het 

benodigde geheugen, de benodigde magneetbanden en de rekentijden. 

5.4 SAMENVATTING 

Evaluatie van een kursus moet er onder meer op gericht zijn dat 

aan de docent indikaties worden verschaft over de zwakke plekken in 

de kursus. De beschikbare statistische analysetechnieken kunnen onder 
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veel voorbehoud worden gebruikt. Voor een aantal analyses ontbreken 

ook de kriteria waartegen de resultaten kunnen worden getoetst. Even

min beschikt de docent over, door onderzoek gefundeerde, modellen 

waarmee hij het effekt van wijzigingen kan voorspellen. 

Wijzigingen kunnen het meest doeltreffend worden aangebracht in 

die onderdelen van het onderwijssysteem, waarvoor de "konstruktiere

gels" zo ekspliciet mogelijk werden geformuleerd. 

De beoordeling van de kursus als geheel wordt in principe geba

seerd op alle informatie die schriftelijk of mondeling is verzameld, 

maar speciaal wordt gebruik gemaakt van: 

- de kumulatieve overzichten van de kursus 

- de eindvragenlijst 

- de eindtoets 

Wijzigingen in de doelstellingen worden nog steeds genomen zonder 

enig referentiekader. Het struktuurschema kan worden aangepast op 

grond van hernieuwde doelstellingenanalyse en op grond van de over

zichten en gebleken "bottlenecks". 

De analyse van een blok uit de kursus is mogelijk doordat beschik

baar komen: 

- de frekwentietabel van de toetsskores 

- de interdeelkorrelatiematrix, waaruit de onderlinge samenhang van 

de delen uit de toetsbatterij kan worden afgeleid 

- de deelkarakteristieken, waaruit onder meer een signalering volgt 

voor delen met een niet-homogeen itembestand 

- de itemkarakteristieken, waaruit zowel aanwijzingen volgen voor 

foutief opgegeven sleutels als voor foutieve redeneringen die stu

denten gebruiken bij beantwoording van de items. 
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HOOFDSTUK 6 

Samenvatting en diskussie 

Elk van de voorafgaande hoofdstukken is afgesloten met een korte 

samenvatting, In dit laatste hoofdstuk zal dan ook slechts een sum

mier resumé worden gegeven van de inhoud van de voorafgaande hoofd

stukken, Daarbij worden opnieuw de achtergronden belicht van waaruit 

de gewijzigde opvattingen over het onderwijsproces zijn voortgekomen, 

Hoewel nog veel verbeteringen van de geschetste uitvoering mogelijk 

zijn en nog veel ondersteunend onderzoek nodig is, zijn de bereikte 

resultaten van dien aard dat op de ingeslagen weg verder kan worden 

gegaan. 

6.1 SAMENVATTING 

6.1.1 Uitgangspunten 

Door kontakten met de groep Onderwijsresearch, uit literatuurstudie 

en uit eigen onderzoek werd duidelijk dat een drietal onderwijskundige 

principes bepalend is voor een goed verlopend studieproces: 

- strukturering van de leerstof in overzichtelijke delen 

- snelle en veelvuldige terugkoppeling over studievorderingen 

-volledige beheersing van een deel van de leerstof, voordat met één 

of meer, daarop volgende delen mag worden verder gegaan. 

Elke docent heeft, ook in een gebruikelijke onderwijssituatie, ten

minste de bedoeling deze principes in zijn onderwijs tot uitdrukking 

te brengen. De gekozen onderwijssystemen belemmeren veelal een goede 

uitwerking van deze uitgangspunten, Met de beschikbare mankracht is 

geregelde terugkoppeling, totdat de leerstof wordt beheerst, niet rea

liseerbaar. 
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In een grote groep studenten loopt de snelheid en de intensiteit 

van studeren sterk uiteen, bovendien ondervindt niet elke student de

zelfde moeilijkheden bij zijn studie. Daardoor moet als eis gesteld 

worden dat: 

- individualisering van het onderwijs gewaarborgd moet worden, 

De student kan dan in eigen tempo werken en zelf zijn volgorde bepa

len. Voor een goede besturing van een kursus, vooral bij grote aan

tallen deelnemers, is het dan noodzakelijk dat: 

- veel voorkomende standaardtaken geautomatiseerd worden, zonder dat 

deze taken daardoor wezenlijk slechter worden vervuld, 

Door automatisering kan er bovendien voor worden gezorgd dat grote 

aantallen gegevens verzameld en bewerkt kunnen worden. Uit de evalu

atie van die gegevens kunnen aanwijzingen volgen voor verbetering 

van de kursus of het onderwijssysteem. Een blokstruktuur van de kur

sus is daarbij ten zeerste gewenst, zodat wijzigingen "lokaal" kun

nen worden aangebracht en niet de gehele kursus moet worden herzien. 

6.1,2 De konstruktie 

Op basis van genoemde uitgangspunten (zie ook hoofdstuk 2) zijn 

door de vakgroep Technische Mechanika enkele kursussen gekonstrueerd. 

Uitgaande van een relatief globale doelstellingenanalyse wordt een 

kursus gestruktureerd, In de struktuur van een kursus komen als ele

menten voor (zie ook hoofdstuk 3): 

- blokken; pakketten leerstof met gegeven doelstellingen, Ingangs

en uitgangskriteria worden gespecificeerd; terugkoppelingafacili
teiten zijn aanwezig, 

- keuzepunten. Zowel de volgorde waarin een aantal blokken bestudeerd 

kan worden als de te volgen weg kan in de struktuur worden vastge

legd, 

- poorten, De voortgang van de studie kan afhankelijk worden gesteld 

van het voldoen aan een aantal kriteria. Deze kriteria kunnen zo

wel betrekking hebben op prestaties in de kursus als buiten de kur-

sus. 

De partiële ordening van de blokken en dus van de daarin gestelde on

derwijsdoelen, komt tot uiting in het struktuurschema (zie b.v. fig. 

3. 7). 
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Het studeerproces van een individu (zie fig. 2.2) wordt in prin

cipe als een "black-box" opgevat, Ten behoeve van het studeerproces 

wordt echter wel een aantal hulpmiddelen beschikbaar gesteld, 

- De docent formuleert ekspliciet de doelstellingen in termen van 

kennis en vaardigheden die in een blok moeten worden verworven. 

- De docent kiest een aantal leermiddelen, bij voorkeur boeken. 

- Studievragen worden geschreven om een aktief leerproces te bevorde-

ren. 

- Niet geheel korrekte beweringen doen een beroep op het kritisch en 

diskriminerend vermogen van de student. 

- Uitgewerkte problemen leggen de nadruk op de manier van oplossen, 

De toetsing op beheersing van de doelstellingen gebeurt meestal 

schriftelijk door middel van gestandaardiseerde vragen; liefst in de 

vorm van "multiple-true false"-items, Door een speciale konstruktie 

van de toetsbatterij (zie 3.5) en de daarbij horende selektieproce

dure van de vragen kan er voor worden gezorgd dat elke toets dezelfde 

groep doelstellingen meet. 

Een student krijgt een aantal malen de gelegenheid een toets te 

maken om aan te tonen dat hij aan de doelstellingen van een blok vol

doet. Als een student niet aan de doelstellingen blijkt te voldoen. 

wordt hem op grond van zijn gegeven antwoorden medegedeeld welke on

derdelen van de leerstof zwak of matig worden beheerst. Deze terug

koppeling krijgt de student direkt nadat hij een toets heeft gemaakt. 

6,1.3 De bes'f:;u:!'ing 

De voorbereiding van een geÏndividualiseerd onderwijssysteem 

vraagt van de docent meer tijd en energie dan het in bedrijf houden 

ervan. Het verdient dan ook aanbeveling reeds in een vroeg stadium 

te beginnen aan de voorbereiding zodat de struktuur van de kursus 

snel beschikbaar komt. Een aantal medewerkers kan worden ingeschakeld 

bij de uitwerking van de afzonderlijke blokken. 

Tijdens het in bedrijf zijn van een kursus behoeft de docent 

alleen beschikbaar te zijn voor "docentenbezoekers" en voor het ne

men van beslissingen die veranderingen van het onderwijssysteem tot 
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gevolg hebben. Een aantal andere taken van de docent wordt overge

nomen door: 

de onderwijsassistent, die vooral belast is met zaken rond de toet

singsprocedure 

- instrukteurs (studentassistenten), die slechts enkele uren per week 

in dienst zijn. 

Gezien de grote hoeveelheid routinewerkzaamheden die er in een kur

sus plaatsvinden zijn er komputerprogramma's beschikbaar die deze 

taken overnemen. "On-line" kunnen via een eenvoudige terminal gegevens 

van individuele studenten worden verkregen of verwerkt, via "batch

processing" kunnen overzichten van de kursus ten behoeve van de docent 

worden aangevraagd. 

De funkties die onder meer door de rekenprogramma's kunnen worden 

uitgevoerd zijn: 

- kontrole op het toelaatbaar zijn van een aktie van een student 

- het trekken van toetsen voor één of voor alle studenten, voor één 

of voor alle toelaatbare blokken 

- het verwerken van keuzes van studenten 

- het skoren van antwoorden; er kunnen vier verschillende itemvormen 

worden gebruikt 

- het verwerken van mededelingen van de docent. 

De gegevens van een kursus die noodzakelijk zijn om de genoemde funk~ 

ties naar behoren uit te voeren, zijn in een aantal, min of meer on

afhankelijke, bestanden opgeslagen. Tussentijdse wijzigingen kunnen 

in deze data-bestanden worden uitgevoerd. 

6.1.4 De eval-uatie 

Inzicht in het funktioneren van een kursus is mogelijk doordat de 

in het systeem verzamelde gegevens op geregelde tijden worden geor

dend en uitgevoerd in de vorm van: 

- een mutatieoverzicht, waarin de informatie over de toetsskores, 

die in de voorafgaande periode werd verkregen, per blok wordt 

weergegeven 

een kumulatief overzicht, waarin alle informatie over de toets

skores sinds het begin van de kursus, per blok wordt weergegeven. 
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De overzichten die per student worden gemaakt leveren: 

- de skores op de toetsen per blok 

- het aantal toetsen dat in elk van de mutatieperiodes is afgelegd 

met een indik.tie voor het al dan niet voldoen aan de norm bij die 

toetsen. 
Met deze resultaten is het mogelijk tussentijds de kursu,s aan te pas-

sen, zodat moeilijkheden in een bepaald blok verholpen kunnen worden. 

Bovendien wordt de docent geattendeerd op studenten die zodanig achter

lopen bij de gemiddelde prestatie van de groep dat gerichte studiead

viezen of studiebegeleiding voor hen gewenst is, 

Na afloop van de kursus wordt alle verkregen informatie geanaly

seerd, zodat de docent aanwijzingen krijgt over de te verbeteren on

derdelen van zijn kursus. Doordat modellen en kriteria voor onderwijs

systemen vrijwel ontbreken, kunnen weinig beslissingen zuiver ratio

neel worden genomen; automatisering is, wat dit aspekt betreft, dan 

ook nog niet mogelijk. Wijzigingen in een kursus kunnen het meest 

doeltreffend worden aangebracht in die onderdelen van het onderwijs

systeem, waarvoor de "konstruktieregels" zo ekspliciet mogelijk wor

den geformuleerd. 

Aanpassing van de doelstellingen en van het struktuurschema worden 

nog steeds genomen zonder enig referentiekader. De analyse van elk 

blok uit de kursus is mogelijk op grond van: 

- de frekwentietabel van de toetsskores 

- de interdeelkorrelatiematrix, waaruit de onderlinge samenhang van 

de delen uit de toetsbatterij kan worden afgeleid 

- de deelkarakteristieken, waaruit onder meer een signalering volgt 

voor delen met een niet-homogeen itembestand 

- de itemka,rakteristieken, waaruit zowel ·aanwijzingen volgen voor fou

tief opgegeven sleutels als voor foutieve redeneringen die studenten 

gebruiken bij de antwoording van de items, 

6.2 DISKUSSIE 

Konstruktie en verbetering van een kursus zal in versneld tempo en 

met een hoger rendement kunnen gebeuren als de modelregels van een on

derwijssysteem meer ekspliciet bekend zijn, Veel onderzoek zal dan ook 
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nog noodzakelijk zijn, Een aantal mogelijke onderzoeksgebieden, voort

komende uit de beschreven onderwijsvorm, wordt hieronder vermeld, 

6, 2, I Fundering van konstPuktieregeZs 

De struktuur 
De struktuur van een kursus werd, na een globale doelstellingenana

lyse, vrij intuÏtief aangebracht. Het is evident dat een goede struk

turering van de leerstof een positieve invloed heeft op de studiere

sultaten. Op welke manier de leerstof in struktuur gebracht moet wor

den is echter niet volledig duidelijk. Evenmin is het voor niet

lineaire strukturen bekend hoe gegevens uit een bestaande kursus moe

ten worden geïnterpreteerd om uitspraken over de gewenste grootte of 

volgorde van de verschillende blokken te kunnen doen. 

Het Zeer>pPoces 
De mate waarin het leerproces wordt gestuurd is grotendeels geba

seerd op zeer algemene uitgangspunten, De konkretisering van het stu

diemateriaal zal mede afhankelijk zijn van de te bereiken doelstellin

gen. Veel onderzoek zal nog nodig zijn om voor klassen van doelstellin

gen de meest geschikte, i~dividueel bruikbare, leermiddelen vast te 

stellen. 

Voor het bereiken van sommige doelstellingen is het wellicht wense

lijk als het leerproces gedeeltelijk onder stringentere kontrole van 

een docent verloopt ("drill and practice"), Welke vaardigheden daar

voor bij uitstek geschikt zijn is nu nog niet bekend, 

In veel kurrikula wordt naast het volgen van kolleges het werken 

in een laboratorium verplicht gesteld, De vraag is echter: 

- zijn laboratoriumsituaties noodzakelijk om de gestelde doelen te 

bereiken 

- welke denkprocessen worden op gang gebracht bij de konfrontatie 

van de student met de laboratoriumopstellingen 

- worden deze denkprocessen ook doorlopen als in plaats van kostbare 

laboratoriumopstellingen gebruik wordt gemaakt van simulatiepro

gramma's op een rekenmachine, al dan niet interaktief? 

Eén van de globale doelstellingen van een kursus is de eis dat de 

studenten in staat moeten zijn problemen in het betreffende vakgebied 
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op te lossen. De manier waarop problemen worden opgelost, is in het 

algemeen nog niet goed in modellen te beschrijven. Daardoor zijn er 

nog maar weinig aanwijzingen te geven om dit leerproces te bevorderen. 

Of het aanbieden van studiemateriaal, zoals dat in de hier beschreven 

kursussen gebeurt, daartóe het meest geëigend is, kan niet zonder ver

der speurwerk worden bepaald, 

De toetsingaprocedure 

Om na te gaan of een student een aantal vaardigheden bezit, zal een 

situatie aangeboden moeten worden, waarin die vaardigheden tot uiting 

kunnen komen, Als er echter maar een beperkt aantal situ~ties beschik

baar zijn, dan zullen de te verrichten werkzaamheden al snel door stu

denten worden uitgewisseld, waardoor een betrouwbare meting voor alle 

deelnemers in veel gevallen bemoeilijkt wordt. 

Het is voor de werking van een individueel studiesysteem niet nood

zakelijk dat alle toetsingen gebeuren door middel van gestandaardi

seerde vragen. Maar de voordelen van deze methode zijn groot; er zijn 

objektieve beoordelingskriteria aanwezig en de skaring kan geautomati

seerd worden. In een aantal situaties zullen de beoordelingen echter 

nog door de docent zelf moeten gebeuren. 

Nieuwe skoringsprocedures zijn in ontwikkeling waarbij een toets 

niet meer bestaat uit een reeks items met een vaste sleutel, maar uit 

een basisopgave, waarvoor een aantal parameterwaarden wordt gespeci

ficeerd. De juiste antwoorden, eventueel numerieke waarden, hangen dan 

af van de specifieke waarde van de parameters. In het sleutelbestand 

van de rekenmachine moeten dan procedures worden opgenomen die de 

juiste antwoorden leveren. Wellicht kunnen dit soort toetsingaproce

dures ook worden toegepast bij werkzaamheden in een laboratorium. 

De te'l'UfJkoppe Zing 

De frekwentie en vorm van de terugkoppeling die geboden moet of kan 

worden, werd meer bepaald door een aantal praktische redenen dan door 

theoretische achtergronden, Wel is duidelijk dat terugkoppeling tot 

een beter studieresultaat leidt, maar niet bekend is welke specifieke 

vorm aan de terugkoppelingsmechanismen moet worden gegeven, 
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6.2.2 De evaluatie 

De meeste aanwijzingen voor verbetering komen pas na afloop van 

een kursus beschikbaar. Tijdens de kursus wordt een docent geatten

deerd op een "moeilijk" blok doordat een aantal studenten na drie po

gingen naar de docent wordt verwezen. Het ware wenselijk als reeds 

tijdens de kursus een signalering kon worden gegeven, bijvoorbeeld 

door de procentuele deelskores uit te voeren die beneden een bepaald 

niveau liggen, eventueel afhankelijk van het aantal studenten dat 

een blok gepasseerd is. Dan zal eerder en gerichter kunnen worden in

gegrepen en zullen er minder studenten gedupeerd worden door een ma

tig of slecht gekonstrueerd onderwijsblok. 

Voor een doeltreffender begeleiding van een student is het niet 

alleen noodzakelijk zijn prestaties te kennen, maar ook zijn tijds

besteding of zijn methode van werken, De beschikbaar komende over

zichten (zie 4,4,3) bieden hiertoe wellicht al enige indikaties. 

Tot nu toe is het niet gelukt vooraf een redelijke schatting te 

maken van de tijd die een student gemiddeld aan een blok moet be

steden voordat hij dé doelstelling heeft bereikt. Pogingen om betrouw

bare tijdsopgaven van studenten te verkrijgen zijn nog niet uitge

voerd, 

Belangrijke parameters voor een juiste tijdschatting zijn wellicht 

"omvang" en "zwaarte" van een blok. maar ook de kwaliteit van het be

geleidings- en terugkoppelingsmechanisme speelt hierbij een rol. 

In samenhang met andere vakken uit een kurrikulum zouden signale

ringsprocedures ontwikkeld moeten worden om in een vroeg stadium van 

de studie geattendeerd te worden op potentiële studiestakers of op 

studenten die de kans lopen ernstige vertraging in hun studie op te 

lopen bij een voortzetting van hun studiepatroon. 

Wellicht kan hierdoor tijdiger en beter een student verwezen wor

den naar bijvoorbeeld andere opleidingsmogelijkheden (allokatie), 

6,2,3 De o.rganisatie 
Bij een goed gekonstrueerde kursus zal de docent nog maar zelden 

direkt kontakt hebben met studenten. Toch blijken geregelde ontmoe

tingen tussen de docent(en) en afvaardigingen van studenten ("raden") 

nut te hebben. Uit dergelijke overlegsituaties zijn al eerder, op 
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instignatie van studenten, ingrepen in het onderwijssysteem gedaan. 

Deze ingrepen hadden vooral betrekking op de uitvoeringsaspekten 

(openstelling van toetsruimte, uitloopfaciliteiten e.d.). Uit deze 

gesprekken met stude~ten blijkt ook dat de instruktie op één vaste 

ochtend per week niet zo erg voldoet. Gesuggereerd is om bijvoorbeeld 

elke middag één uur deze instruktiefaciliteit te bieden, zodat er 

daarna nog gelegenheid blijft een toets te maken. 

Hoewel het aantal docentenbezoekers relatief klein is, kan.het in

zicht dat de docent krijgt uit de konfrontatie met de moeilijkheden 

van de student, toch systematisch worden opgeslagen. De docent heeft 

immers de mogelijkheid de oorzaak van een fout op te sporen, hij kan 

een hypothese direkt, zij het bij één student, toetsen. Dergelijke 

hypotheses kunnen dan tevens worden gebruikt bij de itemanalyses na 

afloop van een kursus, 

De beschreven onderwijssystemen worden in wezen niet beperkt door 

een semesterindeling. De eis dat een kursus binnen zekere tijd moet 

worden afgerond, behoeft niet in te houden dat alle studenten formeel 

op hetzelfde tijdstip met hun studie zouden moeten beginnen. De be

schikbaar te stellen tijd voor een kursus zal echter mede afhankelijk 

zijn van de aanwezige middelen en de beschikbare docenten, 

Nu de eerste ontwikkelingsfase van de konstruktie van geÏndividu

aliseerde onderwijssystemen is afgesloten, moet ook een onderzoek wor

den verricht naar de kosten van een dergelijk systeem. Daarbij moet 

zowel de benodigde hoeveelheid ruimte (toetszaal, instruktielokaal) in 

rekening worden gebracht als de personele lasten en de inv~teringen 

in apparatuur en hulpmiddelen. 

De manier waarop bijvoorbeeld de items aan de studenten worden aan

geboden (de toetsboeken}, vereist nogal wat zorg in verband met opslag, 

kontrole en vervanging. Gezocht dient te worden naar systemen die nog 

goedkoper zijn, tenminste even gemakkelijk te hanteren zijn en minder 

werk van de onderwijsassistent vragen. 

De PekenpPog.ramma's 

Gestreefd dient te worden naar een bundeling van gebruikers van de 

hier beschreven onderwijssystemen opdat de benodigde rekenprogramma's 
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door een zo groot mogelijke groep, zo efficiënt mogelijk gebruikt wor

den. 

Uitbreiding van de bestaande programmatuur kan gezocht worden in de 

volgende gebieden: 

- wijzigingen in de struktuur moeten aangebracht kunnen worden 

- andere skorings- of toetsingaprocedures moeten ingepast kunnen worden 

- ten behoeve van de docent moeten meer gegevens over de docentbezoe-

kers geordend beschikbaar komen 

- optimalisering van geheugenbeslag en rekenprocedures. 

6,3 KONKLUSlES 

De systematische benadering van het onderwijsproces heeft geleid 

tot het onderkennen van een aantal min of meer onderscheidbare onder

delen van dat proces, waarvoor zo doeltreffend mogelijke "konstruktie

regels" zijn ontworpen. Doordat kennisoverdracht onafhankelijk van de 

docent plaatsvindt, kan de docent veel meer tijd besteden aan de be

sturing en begeleiding van het onderwijsproces van individuele studen

ten. Ook deze begeleiding blijkt overigens voor een groot gedeelte 

door middel van gedrukte teksten geregeld te kunnen worden. 

Veel routinematige aktiviteiten die te maken hebben met de kontrole 

op de studievoortgang en met het toetsen van studievorderingen zijn 

geautomatiseerd. 

Door analyse van alle in een kursus verzamelde gegevens kunnen ver

anderingen worden aangebracht, die tot verbetering van de kursus, zich 

uitend in betere studieresultaten, leiden. 

De resultaten in de geïndividualiseerde kursussen (zie de door de 

vakgroep verzorgde kursussen en het overzicht bij Verreck, 1973) zijn 

duidelijk beter dan de studieresultaten behaald in een klassieke on

derwijsvorm, Niet alleen voldoen in eenzelfde tijdsbestek meer studen

ten aan de gestelde normen, maar bovendien blijkt de retentie van de 

bestudeerde stof groter, 

Ondanks de positieve resultaten die tot nu toe bereikt worden, zijn 

er nog veel facetten in het onderwijs die een nader onderzoek recht

vaardigen en zelfs noodzakelijk maken. 
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Summary 

Individualized educational systems 

Construction and management 

In cooperation with the Educational Research Group at the Eind

hoven University of Technology the Department of Applied Mechanics 

is developing individualized educational systems. The essential cha

racteristics of these systems are: 

- the subject-matter is divided into a number of small, coherent 

units. The size of a unit is approximately equal to that of a 

chapter in a book. 

the subject-matter is preferably presented in printed form 

- each student studies at bis own pace and he may choose, within 

certain limits, his own seqence of units 

- the student is required to work towards mastery of the subject

matter 

- the student is given feedback, based on bis achievements, 

- the use of a computer exempts the teacher from routine activities, 

such as the checking of actions, the assembling and secring of 

tests 

- since building the systems is an iterative process, a large amount 

of data is collec,ted in order to improve the courses, 

Since 1970 a freshman course in statics is given during one semes

ter (4 hours a week). Since 1972 a course in system analysis is given 

during one semester (one day per week), and during another semester a 

course in analysis of dynamic and static problems (one day and a half 

per week), 

The number of partieipants in eaeh course varies from 100 to 150, 
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For every unit in a course an educational process can be defined 

in which the following functions are represented: 

- a check on the input characteristics 

- the learning process of a student. The teacher gives suggestions 

for educational materials and provides conditions to stimulate 

the learning process (advance organizers, comments, questions, 

examples), but the student bas to organize bis own way of studying 

to reach the required levels of achievement, 

- testing of the students•progress.A test usually consists of a 

number of multiple-true-false items.The tests are diagnostic 

because not only the testscore is given as a result, but also a 

specificatien of the parts of the subject-matter of the unit which 

were not understood or misunderstood. For each unit the student is 

allowed to try several tests. If a student can not master the sub

ject-matter within a limited number of testtrials, he is referred 

to the teacher who gives him more and more specific information in 

order that he may reach the desired level in due course. 

- the feedback mechanism. A student is informed about his learning 

process in many ways. Especially after doing a test there are many 

data available to establish a directed feedback. 

- after the student has reached the required levels of all the pres

cribed units, he bas finished the course and does not have to pass 

any other examination. 

A number of directions is given which may help in the design of 

an individualized coyrse, These directions or "construction rules" 

are related to: 

- the formulation of useful educational goals 

- the structure of a course; not all participants of a course 

necessarily have to follow the same path to reach the same set of 

educational goals. Units may be connected in series or parallel 

branches; besides,selection out of a number of alternatives is 

permitted, 

- the directions for the learning process; study suggestions, study 

questions etc. 
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- the testprocedure. Every test battery with standardized questions, 

consists of a number of parts. All items of each part are designed 

to measure the performances referring to each particular goal. The 

various items of a part are derived from a "basic-item" by making 

prescribed changes in the stem or the alternatives of the basic 

item, Out of each part the student bas to answer one item; hence 

the number of test items for a student is equal to the number of 

parts of the test battery. 

- the advice procedure. The advice refers to the desired goals. 

The preparatien of an individualized course is more teacher-time 

consuming than its management, In view of the large amount of routine 

activities associated with the various units and the large number of 

students a computer (B6700) is used, Direct access is possible by an 

"on-line" conneetion via a Teletype terminal, All programs are written 

in Algol, 

When a student wants to do a test, he is given a bocklet with all 

the items of the unit concerned and a computer-generated list of item 

numbers. After doing the items in a testroom, the student marks bis 

answers on a punchcard, An optical card reader is used to transfer 

the answers to the computer, Immediately after the card is read, the 

results are made known through the terminal. All the programming is 

done in such a way that in case of teehuical breakdowns, all 

functions can be taken over by the teacher or bis as si'stent. 

During the course the eperation of the system can be judged from 

the surveys which become available from the computer every week, 

These surveys are ordered per unit or per student. The teacher can 

mark the quality of a sectien of the.course as well as the achieve

ments of one or more students. During the course the teacher may take 

action: more educational materials may be provided or tests may be 

corrected by eliminating incorrectly written items, 

Students may be invited to see their teachers or a tutoring board. 
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After the expiration of a course a huge amount of data is available 

for evaluation of the course. From the data obtained from each test 

battery belonging to a unit the following analyses are done: 

- an itemanalysis 

- a test on the homogeneity of the items of a part 

- a survey of the interdependence of the various parts of the test 

battery 

- a listing of the number of trials, used to pass the test. 

On the basis of these analyses the items and the tests may be adepted. 

Hypotheses may be formulated about the causes of difficulties in sev

eral parts of a test, which may lead to more suitable educational 

materials, 

The evaluation of the students'data shows great differences in rate 

and pace of the study. The student did not have to spend more time 

than in more traditional courses and their results were at least as 

good, 
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Bijlage I 

Kollegest instrukties en oefeningen in het eerste semester voor de 
afdeling werktuigbouwkunde; jaargang 73/74 

uren/week 

6 
4 
2 
2 
2 
I 
I 
I 
1 

naam van kollege of oefening 

Wiskunde JO 
Inleiding Technische Mechanika I (W73) 
Technische metaalkunde A 
Produktietechnologie I 
Maatschappijwetenschappen (keuzepakket: 6 uur) 
Kennis van werktuigen 1 (geen eksamen) 
Kennis van werktuigen, analyse 
Kennis van werktuigen, lastprocessen 
Inleiding mechanismen 

middagen/semester 

28 
14 
7 
3 

Oefeningen wiskunde 10 
Werktuigkundig ontwerpen 
Praktikum produktietechnologie 
Praktikum technische metaalkunde A 

Bijlage 2 

Kolleges, instrukties en oefeningen in het derde semester voor de 
afdeling werktuigbouwkunde; jaargang 73/74 

uren/week 

5 
4 
3 
2 
2 
2 

middagen/semester 

14 
14 
14 
8 
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naam van kollege of oefening 

Inleiding technische mechanika III 
Wiskunde 30 
Het dynamisch gedrag van systemen (DG 73) 
Werktuigonderdelen B 
Natuurkunde voor W, deel 11 
Maatschappijwetenschappen (keuzepakket: 6 uur) 

Wiskunde 30 
Het dynamisch gedrag van systemen (DG 73) 
Werktuigkundig ontwerpen Ill 
Praktikum natuurkunde W 



Bijlage 3 

Kolleges, instrukties en oefeningen in het zesde semester voor de 
afdeling werktuigbouwkunde; jaargang 73/74 

uren/week 

2 
2 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
2 
2 
I 
I 

middagen/semester 

16 
8 
7 
6 
4 
4 
4 
3 
7 
6 
4 

naam van kollege of oefening 

Onderwijspakket analyse (OPA 74) (1! dag) 
Maatschappijwetenschappen (keuzepakket: 6 uur) 
Roterende stromingsmachines 
Cyclus lastechniek 
Tribotechniek 
Planning en onderhoud 
Warmtetechniek 
Elektromechanika voor W 
Inleiding elektronika 
Toegepaste statistiek (keuzevak) 
Dynamische systemen (keuzevak) 
Numerieke besturing (keuzevak) 
Mechanismen (keuzevak) 

Beproevingen aan grote technische installaties 
Werktuigkundig ontwerpen IV 
Oefeningen mechanismen 
Praktikurn inleiding elektronika 
Praktikurn bedrijfsmechanisatie 
Praktikurn planning 
Praktikurn korrosie 
Praktikurn elektromechanika voor W 
Oefeningen toegepaste statistiek (bij keuzevak) 
Praktikurn numerieke besturing (bij keuzevak) 
Praktikurn technische metaalkunde C (bij keuzevak) 

195 



Bijlage 4 

Blok 3: Evenwichtsrelaties 

Samenvatting 

In de voorafgaande leereenheden ZlJn begrippen en symbolen afge
leid welke het nu mogelijk maken de toestand van rust, waarin een 
konstruktie zich bevindt, uit te drukken in een wiskundige vorm. 
De evenwichtsrelaties die voor een specifieke konstruktie opgesteld 
kunnen worden, zullen verschillen naarmate de kriteria verschillen 
die bij het opstellen gehanteerd worden. Kriteria kunnen bij voor
beeld zijn: 
a, overzichtelijkheid van de formules, waardoor fouten snel opgespoord 

kunnen worden 
b. eenvoudig rekenwerk, geschikt voor handberekening 
c, aanpassingsmogelijkheid voor verwerking op een rekenmachine, 

In deze eenheid worden de regels gegeven, waarmee een.aantal onbe
kende krachten of koppels kunnen worden bepaald als een konstruktie 
in evenwicht is, 
Alle volgende eenheden van deze kursus zijn in principe een uitwerking 
van de hier gegeven algemene principes. 
De nadruk ligt daarom op de algemene bruikbaarheid van het betreffende 
rekengereedsehap, Het inzicht in deze materie wordt op een vrij ab
strakt niveau, en veelal verbaal, gevraagd, Om het inzicht te verwer
ven worden oefeningen met zeer eenvoudige vraagstukken ten zeerste 
aanbevolen, 
Begrippen over de afhankelijkheid of strijdigheid van lineaire stel
sels vergelijkingen worden bekend verondersteld. 

Doelstellingen 

I, In staat zijn het begrip evenwicht te vertalen in een noodzakelijk 
en voldoende aantal wiskundige vergelijkingen zowel voor vlakke 
als ruimtelijke problemen, 

2. In staat zijn de gelijkwaardigheid na te gaan van verschillende 
groepen van evenwichtsvergelijkingen, 

3, Uitgaande van een gegeven groep evenwichtsrelaties, deze kunnen 
aanvullen of reduceren tot een noodzakelijke en voldoende groep 
relaties, 

4. Algemene evenwiehtsrelaties kunnen terugbrengen tot stelsels voor 
eenvoudige problemen, het kunnen aanwijzen van voor een bepaalde 
situatie niet interessante evenwichtsvergelijkingen. 

5, Het kunnen kiezen van stelsels evenwichtsrelaties die het oplos
singsproces vereenvoudigen. 

6, Wiskundige uitdrukkingen kunnen interpreteren in termen van 
krachten of koppels werkende op konstrukties. 
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' 
7. Inzicht krijgen in de mathematische uitdruk~ingsvorm van het even-

wichtsbegrip, inzicht hebben in begrippen als afhankelijkheid en 
strijdigheid. 

Su~~esties 

Lees: Holzmann l pag. 38-43, 50-56, 84-85 
Meriam 2 pag. 45-50 
Levins on 3 pag, 64-72 
Nevill 4 pag. 72-89 
Braak 9 bijlage 3 

Ga in een aantal uitgewerkte vraagstukken na, welke evenwichtsverge
lijkingen worden gebruikt en zo mogelijk waarom juist die vergelij
kingen. 

Woordenlijst 

evenwichtsrelaties Gleichgewichtsbedingungen equations of 
equilibrium 

superpositie Uberlagerung Superposition 

Studievragen 

I, Wanneer houden twee krachten elkaar in evenwicht? 
2, In een plat vlak vormen drie krachten een evenwichtssysteem, Wat 

volgt daar in het algemeen uit voor hun werklijnen? 
3, Welke evenwichtsvergelijking leidt in speciale situaties tot de 

hefboomregel? 
4, Wanneer is een systeem van krachten in evenwicht als aan de voor~ 

waarde rF • 0 al voldaan is? 
5. Als voor-een vlakke konstruktie geldt dat t.o.v. een zeker punt a 

EMa = 0, is er dan evenwicht? 
6, EMa = O, EMb = 0, 

a en b zijn willekeurige punten van een vlakke konstruktie die in 
zijn vlak belast wordt door een aantal krachten, 
Welke evenwichtsvergelijking kan aan het gegeven tweetal worden 
toegevoegd om het evenwicht te garanderen? 

7. Voor een aantal krachten geldt in een rechthoekig y-z-assenstelsel 
EFy = 0; EFz = 0. 
Voor welk y'-z'-assenstelsel, dat ten opzichte van het oorspronke
lijk stelsel gedraaid is, geldt: EFy' = 0 en EFz' = 0? 

8, Wat is de resultante van een kracht en een koppel (in het vlak)? 
9. Een stelsel krachten waarvan de werklijnen door één punt gaan is te 

reduceren tot één kracht. 
Is deze uitspraak ook waar als de werklijnen niet door één punt 
gaan? 

10. Hoeveel onbekenden mag het stelsel evenwichtsvergelijkingen bevat
ten, die voor een konstruktie kunnen worden opgesteld opdat het 
stelsel oplosbaar is? 

11, Gegeven is een tweedimensionaal probleem, Welke evenwichtsvergelij
king is onafhankelijk van de stand van het gekozen assenstelsel? 
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12. Is de keuze van het assenstelsel van belang voor de oplossing van 
de onbekenden van een evenwièhtsvraagstuk? 

13. Ga in elk van onderstaande groepen evenwichtsrelaties na aan welke 
eisen moet zijn voldaan, opdat het stelsel onafhankelijk is bij een 
vlak systeem van krachten. 
a. de momentensom t.o.v. drie punten 
b. de momentensom t.o.v. twee punten en een krachtsvergelijking 
c. één momentensom en twee krachtsvergelijkingen 
d. drie krachtsvergelijkingen. 

14. Als alle krachten evenwijdige werklijnen hebben, geef dan aan welke 
onafhankelijke stelsels vergelijkingen, voldoende zijn voor het 
evenwicht. 

15. Is het nodig of gemakkelijk om altijd dezelfde groep evenwichtsre
laties te gebruiken? 

16. 

~ .....__ ____ L.__.oc 

Toon aan dat ~Fx = 0 en ~Fy = 0 afhanke
lijke vergelijkingen zijn als alle krachten 
in een richting a werken • 

17. Heeft het zin eerst na te gaan welke onbekende(n) uit welke even
wichtsvergelijking(en) kunnen worden opgelost? 

18. Als een vlak systeem meer dan drie onbekenden bevat, hoeveel onbe
kenden zijn er dan op te lossen? 

19. Ga na wat u over de resultante van een vlak krachtenstelsel kunt 
zeggen als aan één evenwichtsvoorwaarde voldaan is. 

20. Een systeem is in evenwicht. Wat kun je zeggen over het aanwezige 
krachtenstelsel als het bestaat uit: twee krachten, drie krachten, 
vier krachten, twee koppels etc. 

21. Is het mogelijk dat u een strijdig stelsel evenwichtsvergelijkin
gen opstelt? 

22. Is het mogelijk dat u een afhankelijk stelsel evenwichtsvergelij
kingen opstelt? 

23. Wat betekent f(Hl, H2) = 0? 
24. Welke onbekende(n) is (zijn) op te lossen uit het stelsel: 

f(Hl,H2)=0 
g(V, H2) = 0 

25. Voor een ruimtelijk stelsel krachten geldt ten opzichte van de x en 
y as van een drie-dimensionaal koÖrdinatensysteem: ~Mx = ·I:My = 0. 
Welke mogelijkheden blijven over voor de resultante? 

Beweringen 

I. Voor een aantal koppels in één plat vlak z~Jn de volgende vergelij
kingen nodig en voldoende om evenwicht te bepalen: ~Ma = 0; ~Mb = 0. 

2. Als alle krachten en koppels in één vlak liggen zijn de volgende 
vergelijkingen nodig en voldoende om evenwicht te bepalen: 
a. momentensom ten opzichte van twee punten is nul 
b. som van de krachten in twee richtingen is nul. 

3. Vlak probleem: Als aan een evenwichtsvergelijking is voldaan dan kan 
de resultante een koppel zijn. 
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4. De konstruktie is in evenwiehts om-
101\f dat geldt: 

l:Fx -5 -5 +10 = 0 
5111 l:Fy = 10 -5 -5 = 0 
5111 

5, Voor een vlak probleem Z1Jn drie evenwichtsvergelijkingen voldoende 
en noodzakelijk. Er kunnen dus ook maar drie onbekenden zijn. 

Antwoorden en/of aanwijzingen 

1'. Als de krachten gelijk maar tegengesteld zijn, 
Waarom is deze uitspraak niet het juiste antwoord1 

21
• In het algemeen snijden de werklijnen elkaar dan in een punt of 

zijn evenwijdig, Is de beperking tot een plat vlak noodzakelijk? 
3, Een momentenvergelijking, 
4. a. Als de werklijnen van alle krachten door hetzelfde punt gaan. 

b. ~ls ook M = 0 a, is een speciaal geval van b. 
5, In het algemëen niet. Er kan immers een krachtsresultante zijn, 

waarvan de werklijn door het "momentenpunt" gaat. 
6. 

7. 

8. 

Uit de gegevens volgt dat de 
der assenkruis zal diezelfde 

a, l:Mc = 0 
Het punt c mag niet liggen op de 
lijn t die door a en b bepaald is. 

b. Welke krachtskomponent moet nul 
zijn: 
EFx of EFy, om het evenwicht te ga
randeren? 

c. EFm == 0, 
Welke eis moet aan m gesteld worden 
om het evenwicht te garanderen? 

krachtsresultante nul is, In elk an
konklusie getrokken moeten worden, 
De resultante is een kracht evenwij
dig aan de oorspronkelijke. 
Ten opzichte van elk punt moet gel
den dat het moment van het oorspron
kelijke stelsel gelijk is aan het 
moment van de resultante F,b + M = 
F,r (t.o.v. punt P), 
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9', Als alle werklijnen in één vlak liggen kunnen de krachten zo een
voudig mogelijk worden voorgesteld door een kracht ~f door een 
koppel. En als de werklijnen in een vlak liggen? 

10, In het algemeen zes, want er zijn zes onderling onafhankelijke 
evenwichtsrelaties per star lichaam. 
Als de konstruktie en de belasting in een plat vlak kunnen wor
den afgebeeld, reduceert het aantal oplosbare onbekenden zich tot 
drie. 

11, Alleen de momentenvergelijking. Deze wordt in een twee-dimensio
naal probleem immers genomen ten opzichte van een punt. 

12. De keuze van het assenstelsel bepaalt wel de vorm van de verge
lijkingen. Op de uitkomsten van het vraagstuk heeft die keuze 
uiteraard geen invloed. 

13. a. drie punten niet op één rechte 
b, de krachtsrichting moet een komponent hebben die langs de ver

bindingslijn van de twee punten valt 
c •. geen ekstra eis 
d, het stelsel is afhankelijk en alleen in speciale gevallen vol

doende. 
14, a, de momentensom t.o.v. twee punten, waarvan de verbindingslijn 

niet evenwijdig is aan de werklijn. 
b. de momentensom t.o.v. één punt en één krachtsvergelijking in 

een richting niet loodrecht op de werklijnen 
15, Nodig niet, voor elk probleem kan het daarvoor best geschikte 

systeem vergelijkingen worden gebruikt. 
16, Het lijkt gemakkelijk slechts een groep relaties te kennen, de 

uitwerking van zo'n stelsel kan in sommige problemen wel eens 
'erg veel moeite kosten. 

16',Neem een aantal krachten aan, ontbind ze in x- en in y-richting 
en stel de evenwichtsvergelijkingen op. 

17, Ja, je krijgt daardoor een overzicht over het vergelijkingenstel
sel, zonder dat je je al met de uitwerking behoeft bezig te houden. 
Bovendien geeft het steun bij de kontrole van de' berekening. 

18' ,Geen eenduidige uitspraak mogelijk. 
Vergelijk onderstaande problemen waarin 1,2,3 en 4 onbekenden zijn. 

2. 

a. b. 

19, Als rMa = 0, Een mogelijke krachtsresultante gaat door het punt a, 
Er is geen resulterend koppel. 
Als rFx = 0. Er werkt resulterend mogelijk een koppel of een 
kracht in y-richting, 
Als ~! = 0, Er kan een koppel op het systeem werken. 

20, 2 krachten: gelijk maar tegengesteld, langs dezelfde werklijn. 
3 krachten: door één punt, in één vlak of evenwijdig in één vlak. 
4 krachten: ~F = rM = 0, 
2 koppels koppelvaktoren zijn gelijk maar tegengesteld. 

21. Ja, als u rekenfouten gemaakt heeft, of als er geen evenwicht is? 
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22. Ja, er zijn immers zeer veel vergelijkingen op te stellen. 
Het minimum aantal, dat tevens voldoende is voor een algemene 
vlakke konstruktie is drie, voor ruimtelijke konstrukties zes. 

23'.f(HI, H2) = 0 is een verkorte schrijfwijze voor een vergelijking 
waarin Hl en HZ de onbekenden zijn. 
Moeten de afmetingen van een konstruktie bekend ZlJn om een even
wiehtsvergelijking in deze vorm op te kunnen schrijven? 

24. Uit twee vergelijkingen met drie onbekenden kun je geen van de on
bekenden oplossen, 

25, Een met het oorspronkelijke stelsel equivalent stelsel bestaat uit 
drie krachten door de oorsprong in x, y en z-richting en een koppel 
om de z-as, 

z. 
Dit kan weer gezien worden als een 
willekeurige kracht door de oorsprong 
en een koppel in z-richting. 

Kommentaar op de beweringen 

I. Daar alleen sprake is van koppels is de krachtsresultante gelijk 
aan nul, er kan alleen een koppel overblijven. Het is dan voldoende 
om de som van de momenten ten opzichte van slechts l punt te bepa
len, Is deze som nul dan is er evenwicht, 

2. a, De resultante kan een kracht zijn door de twee punten 
b, Er kan nog een koppel overblijven. 

3. Als aan een momentenvergelijking is voldaan is er óf evenwicht óf 
er is een resulterende kracht. 
Als er aan een krachtenvergelijking in een richting t is voldaan 
is er óf evenwicht óf reault.erende kracht loodrecht op t óf resul
terend koppel, 

4, Het is in het algemeen niet voldoende voor evenwicht om bij een 
vlakke konstruktie slechts twee evenwichtsvergelijkingen te ge
bruiken, 
Drie vergelijkingen zijn nodig en voldoende, 
Neem bijvoorbeeld als derde vergelijking rna. 
Is ook deze gelijk aan nul dan is de konstruktie in evenwicht. 

5, Voor een vlak probleem zijn inderdaad slechts drie onafhankelijke 
evenwichtsvergelijkingen op te stellen. Helaas zijn er vlakke pro
blemen met meer dan drie onbekenden. 

Antwoorden na aanwijzingen 

I, Het antwoord was onvolledig, Het antwoord is noodzakelijk maar niet 
voldoende. De oplossingsruimte laat nog vele koppels toe, Als ekstra 
voorwaarde moet gegeven zijn: de werklijnen vallen samen. 

2, Als drie krachten een evenwichtssysteem zijn, dan liggen de werk
lijnen in een plat vlak, 
Door de beperking op te heffen worden geen nieuwe mogelijkheden toe-
gelaten ook niet als de krachten evenwijdig lopen. · 
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6. b. Uit EMa • 0; l:Mb = 0 volgt dat de mogelijke krachtsresultante 
langs ab moet gaan, Wij weten "dus" al dat l:Fy = 0. Toegevoegd 
moet worden de vergelijking l:Fx = O, 

9. Dan meestal een kracht en een koppel. 
(Kijk naar twee elkaar kruisende werklijnen). 

16. l:Fx = o- Fl cosa .+ F2 cosa. + Fi cosa ....... 0 
l:Fy = 0- Fl sina + F2 sina + Fi sino. ••••••• = 0 

18, à, I en 4 oplosbaar 
b, 2 oplosbaar 

23, Nee 
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Bijlage 5 

Eindvragenlijst 

De uitkomsten in deze vragenlijst worden zodanig verwerkt dat uw 
anonimiteit wordt verzekerd. De groep Onderwijsresearch is vooral ge
Ïnteresseerd in een aantal ervaringen die u tijdens de studie in deze 
kursus hebt opgedaan, 

Deze informatie is vooral nuttig voor het verbeteren van de opzet 
van deze kursus. Ik hoop dat u deze lijst dan ook serieus wilt invul
len. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

De vragen I t/m 2 t moeten op een 7 -punts-schaal worden beantwoord; al.
leen de eindpunten van de schaal worden hier weergegeven. 

I, Vond u het volgen van de kursus in vergelijking met kursussen die 
u voor andere vakken volgt, over het algemeen prettig of onprettig? 
Zeer prettig - zeer onprettig, 

2. In welke mate zou u het wenselijk vinden als een groot deel van 
het onderwijs aan de T.H. gegeven zou worden op soortgelijke wijze 
als deze kursus? Zeer wenselijk - zeer o~wenselijk. 

3. Hoeveel inspanning heeft het u gekost deze kursus tot een goed ein
de te brengen? Zeer weinig - zeer veel. 

4. Hoe onplezierig of plezierig vond u het op deze manier te studeren? 
Zeer onplezierig - zeer plezierig, 

5, In welke mate vindt u de inhoud van de kursus goed of slecht? Zeer 
goed - zeer slecht. 

6. Bent u tevreden over de kontakten met de begeleiders? Zeer ontevre
den - zeer tevreden. 

7, Vond u de gemaakte toetsen over het algemeen goed of slecht aan
sluiten bij de bestudeerde leerstof? Goed aansluiten- slecht aan
sluiten, 

8. Vond u de normen voor de toetsen bij een blok in het algemeen hoog 
of laag? Zeer hoge norm - zeer lage norm, 

9. Waren de toetsen een goed middel om u duidelijk te maken of u de 
leerstof beheerste en waar de zwakke plekken voor u zaten? Geen 
goed middel - zeer goed middel. 

10, Heeft de manier van studeren die u bij deze kursus heeft gevolgd 
een gunstige of ongunstige invloed gehad op de manier waarop u 
andere vakken bestudeerde? Zeer gunstige invloed - zeer ongunstige 
invloed, 
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11, In welke mate beheerst u naar uw mening de behandelde stof van deze 
kursus, bijvoorbeeld uitgedrukt in een eindcijfer? 10 - 4. 

12, Was er per week voldoende gelegenheid om toetsen te maken? Ruim
schoots voldoende - veel te weinig. 

13. De inhoud van de toetsvragen was volgens mij vooral gericht op 
details - hoofdzaken. 

14. Bent u van mening dat u uw eigen tempo in grote mate zelf kon be
palen of niet? Volledig zelf -helemaal niet zelf. 

15. Vindt u het prettig of onprettig als u zelf uw studietempo moet 
regelen? Zeer onprettig - zeer prettig. 

16. Heeft u in het algemeen gewerkt volgens een eigen sch~ma? Helemaal 
niet -helemaal wel. 

17, Was de tekst in de studieboeken voldoende om na te gaan in hoe
verre u de leerstof beheerste en waar de moeilijkheden zaten? Vol
doende - onvoldoende. 

18. Tijdens de kursus volgde u ook kursussen voor andere vakken. Als 
de kursus niet in deze vorm was gegeven, maar bijvoorbeeld via 
kollege met afsluitend tentamen, had u dan waarschijnlijk meer of 
minder tijd kunnen besteden aan de studie voor die an~ere vakken 
dan nu het geval was? Veel meer - veel minder. · 

19, Het gebruik van buitenlandse studieboeken vond ik: Gemakkelijk -
moeilijk, 

20. Het gebruik van buitenlandse studieboeken vond ik: Niet zinvol -
zeer zinvol. 

21. Hoe waardevol vindt u het als er tijdens de kursus nu en dan toe
lichtende kolleges op de leerstof worden gegeven? Niet waardevol -
zeer waardevol, 

22, Als in de toetszaal literatuur mee mocht worden genomen, had u 
dan anders gestudeerd? Nee; Ja, namelijk ··•••••••• 

23. Tijdens de kursus werd u gekonfronteerd met het oplossen van veel 
opgaven in de boeken, Het uitwerken van deze opgaven kan behulp
zaam zijn voor het bereiken van een aantal doelen. Hieronder staan 
er zeven genoemd, Kunt u met een rangorde aangeven in welke mate 
het maken van opgaven voor u behulpzaam was voor het bereiken 
van deze doelen; geef een I voor het belangrijkste, een 7 voor 
het minste belangrijke doel. 
a. meer inzicht krijgen in theorieën 
b. meer vaardigheid krijgen in het oplossen van technische pro-

blemen 
c. een goede voorbereiding op het maken van de toetsen 
d. een aansporing om de tekst in de studieboeken goed door te nemen 
e. als oefening in het gebruik van formules die in de literatuur 

voorkwamen 
f. voor het toetsen van de mate waarin ik een theorie heb begrepen 
g. voor het toepassen van kennis op een nogal automatische manier. 

24, Ik gebruikte mijn studieboeken op de volgende manier (een of meer 
alternatieven aankruisen): 
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- alleen de tekst doorlezen 
- elke uitwerking apart nagaan 
- alleen uitgewerkte voorbeelden nagaan 
- een samenvatting maken van de belangrijkste begrippen en formu-

les 
- een groot aantal vraagstukken maken. 

25. Hieronder staan twee uitspraken. Wilt u aankruisen welke uitspraak 
het beste op u van toepassing is? 
- De toetsen zag ik vooral als een middel om voor mezelf te bepa

len of ik de stof voldoende beheerste, 
- De toetsen zag ik vooral als een soort proefwerk, waarvoor je 

voldoende moest halen om verder te mogen met het volgende blok. 

26, Het is waarschijnlijk dat men verschillende methoden volgt om een 
technische vak te bestuderen. Hieronder zijn er drie genoemd, Hoe
wel andere indelingen mogelijk zijn, vragen wij u één kruisje te 
zetten bij de metbode die het beste uw strategie aangeeft. 
-Mathematisch-formeel: wiskundige afleidingen trachten te leren 

van technische opstellingen. 
- Logisch-formeel: op een niet-wiskundige, verbale manier onder

liggende principes van de techniek trachten te leren, 
- Konkreet-geheugen: de rekentechnieken trachten te leren door 

het bekijken van voorbeelden zonder je veel zorgen te maken over 
de betekenis van de techniek. 

27. Vindt u dat studenten meer invloed hadden moeten hebben op de 
organisatie van de kursus? Nee; Ja, namelijk ,,,,,,,,, 

28, Zou u het volgen van de kursus aan andere studenten aanbevelen? 
Nee; Ja, omdat , , , , , • , ••• 

29. Kunt u suggesties geven voor verbeteringen van de kursus? 
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Bijlage 6 

Kumulatief overzicht van de kursus OPA 73 (afsluiting) 

blok 0 50 100 NI+ N2+ N3+ DOC KLA TOT 

I 96 26 4 I 127 129 
2 40 43 26 13 122 124 
3 75 30 10 6 121 121 

4 95 26 5 1 127 129 
5 70 43 10 2 125 126 

6 112 19 0 0 131 131 
7 105 22 I 2 130 130 

8 0 53 36 16 7 1i12 112 
BA 109 I 0 0 110 110 

9 95 13 2 I 111 112 
10 47 30 19 I 1 107 107 

11 63 32 16 I 112 113 
12 100 3 0 0 103 104 

13 57 22 6 5 90 90 
14 69 15 3 1 88 88 

15 44 20 10 2 76 78 
16 - 21 24 15 14 74 74 

17 -=aooo 15 15 JO 26 66 67 

21 38 38 53 

aantàl studeqten dat voldoende geskoord heeft 
0000 aantal studenten dat docent bezoekt 

aantal studenten dat nog bezig is met die eenheid 

Opm. De hier gehanteerde bloknummering is zodanig aangepast dat over-

eenkomstige blokken in DG 73 en OPA 73 gelijke nummers hebben. 
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Bijlage 7 

Kumulatief overzicht van de kursus DG 73(afsluiting) 

blok 0 50 100 NI+ N2+ N3+ DOC KLA TOT 

I 97 23 2 2 124 127 
2 43 43 27 12 125 127 
3 82 24 1 1 5 122 126 

4 93 17 6 5 121 121 
5 65 32 15 6 118 120 

6 64 19 2 86 86 
7 60 23 2 85 86 

8 66 19 1 1 87 87 
9 40 22 14 6 82 83 

JO 39 23 14 2 78 79 

11 34 12 6 52 57 
12 27 27 27 

13 70 21 93 94 

aantal studenten dat voldoende geskoord heeft 

"""' aantal studenten dat docent bezoekt 
aantal studenten dat nog bezig is met die eenheid 

aantal gemaakte toetsen 1784 
aantal voldoende gemaakte toetsen: 1 157 

poort 1 2 3 
gepasseerd 133 132 27 

Opm. Vrijstellingen zijn in dit overzicht niet verwerkt. 
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STELLINGEN 

1. 
Gegevens ove~ geÏndividualiseerde onderwijseys<emen di~ gebaseerd 

zijn op een gering aantal deelnemers, hebben slechts een beperkte 

praktische waarde voor de ontwikkeling van dergelijke onderwijs

systemen voor v~el d~elnemers. 

2. 

Zie b,v, Verreck, W,A, 1973, Individualisering in het wetenschap

pelijk, technisch onderwijs. Proefschrift, Technische Hogeschool 

Eindhoven; Appendix E. 

Voordat studieprogramma's kunnen worden opgesteld, waarin studenten 

kunnen leren "eksperimenteren", zullen de docenten 2elf nog veel 

eksperimenten moeten opzetten, uitvoeren en eva1ueren, 

3. 
Besturingsprog~amma's voor geindividualiseerde onderwijssystemen 

moeten niet doo~ elk onderwijsinstituut apart worden ontw~kkeld, 

4. 
Voor een onderzoeker op het gebied van de bio-mechanika is een 

grondige beheersing van de methode van de eindige elementen essen

tieel in verband met de komplekse geometrie, het moeilijk te be

schrijven materiaalgedrag en de ingewikkelde belaetingssituaties 

vaD de .. "k<:>nst-rukties", die in dit onderzoeksveld op<reden. 

Brekelmans, W.A.~. eD Poort, H,W, 1971, Nu~erical analyeis of 

the stress and deformatioD situstion in the femur by the fiDite 

elemeDt method, Rapport WE-72/27a, Groep Technis~he M~chanika, 

te~hnische Hogeschool Eindhoven. 



5. 
Gef1,1ndeerde an~;~ly~etechn~eken voor "criteJ;~on referenced tests" zijn 

dr~ngend g~w~nst voer de verdere ontwikkeling v~;~n geindivid1,1~;~li~ 

s~erde onderwijssystemen. 

Nuy~ M~J,G, 1972. Psy~hornetrisçh~ aepecten van criteriort 

referenced tests. N@d, tijds. v,d, ~sych., 27, 648-677, 

6. 
Het vektorieel karakter van me~hani~~h~ graatheden wordt ~n het 

algemeen te weinig onderkend in beschouwingen over analogie~n 

t1,1ssen mechanische, elektrische en hydraulische groothed~n. 

7. 

Shearer, J. e.a. 1967. Introduetion to system dynamics, 

Addison-Wesley Publishing Company. Reading Massachusetts, 

In de opleiding voor ~erktuigk1,1ndig ingenie1,1r wordt relatief te veel 

aandacht besteed aan vlakke, statische en geÏdealiseerde konstruk-

ties. 

Ond~rwijs in de toegepaste informatika dient in het begin van de op

leiding tot ~erktuigkundig ingenievr te worden verzorgd. 

9. 
Het bewijs van de stelling dat de afbeelding van de spanning op een 

willeke1,1rig vlakje door een punt van een kontinu li~haam ligt in het 

gebied, omaloten door de drie spanningscirkels van Mohr, kan mecha

nisch inzichtelijker en ~iskundig eleganter worden geleverd dan in 

de meeste handboeken. 

10. 

Zie b.v. Koiter, W.T. 1972. Stijfheid en sterkte 1. Grondslagen, 

Scheltema & Holkema N,V, Am$terdam. 

De verkeersregele dienen zodanig te worden aangepast dat, tenminste 

in de bebouwde kom, er geen principieel ve~schil wordt gemaakt tl,l~

sen de diverse kategorieën verkeersdeelnemers. 

5 april 1974 L,H. Braak 


