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Samenvatting

Binnen een aantal technische domeinen is aan de TH Twente
ervaring opgedaan met het invoeren van een Systematische Pro-
bleem Aanpak (SPA) . In dit rapport wordt de invoering van zo'n
aanpak beschreven in het eerstejaars mechanika-onderwijs aan de
afdeling der Chemische Technologie . Om de studenten te stimule-
ren de voorgestane aanpak van mechanika-problemen te gebruiken
werden veranderingen aangebracht in het hoor- en werkcollege en
werd een handleiding geschreven . In dit projekt is tevens een
koppeling aangebracht tussen de puntenwaardering op het tenta-
men en de voorgestane fasering van het probleemoplosproces, wat
een systematische manier van nakijken mogelijk maakt . In het
projektjaar 82/83 is een evaluatie van de cursus uitgevoerd . De
mate waarin studenten volgens de systematische probleemaanpak
werkten bleek een positieve correlatie te vertonen met het
eindcijfer op het afsluitende tentamen . Het systematisch beoor-
delen van vraagstukken gaat gepaard met een duidelijke afname
van de voor het nakijken benodigde tijd . Tenslotte leidt het
gebruik van deze systematische nakijkprocedure (SNAP) tot een
betere toetsing van de onderwijsdoelen .
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1. Inleiding

In januari 1982 startte bij de groep "Onderzoek en ontwik-
keling van CT-Onderwijs" van de afdeling der Chemische Techno-
logie (CT) aan de TH Twente een projekt onder de naam "Systema-
tische ProbleemAanpak (SPA) binnen het eerste-jaars mechanika
onderwijs" . Doelstellingen van het projekt waren :

1 . het ontwikkelen en vastleggen van een gewenst hande-
lingsverloop (GHV) voor het desbetreffende mechanika
onderwijs .

2 . het ontwikkelen van een onderwijsopzet waarbinnen de
systematische probleemaanpak geleerd kan worden .

3 . het schrijven van lesmateriaal dat nauw bij deze opzet
aansluit .

Het GHV kan omschreven worden als "het geheel van handelings-
strukturen waarover de student op het eind van een cursus moet
beschikken om aan de onderwijsdoelstellingen te voldoen" .

Dit projekt is niet het eerste van deze vorm binnen de TH
Twente . In samenwerkingsverbanden tussen het Centrum voor Di-
daktiek en onderzoek van Onderwijs (CDO) en enkele afdelingen
zijn reeds verschillende projekten uitgevoerd waarbij de nadruk
lag op het ontwikkelen van een systematische probleemaanpak
binnen verschillende technische domeinen . Voorbeelden zijn het
projekt Elektriciteit en Magnetisme bij de afdeling Technische
Natuurkunde (Van Weeren et .a1 .,1982), het Mechanika-projekt bij
de afdeling Werktuigbouw (De Jong & de Zwart,1983) en het pro-
jekt Thermodynamika (Mettes & Pilot,1980) . In het onderwijs
zoals opgezet binnen deze projekten staat de zelfwerkzaamheid
voorop, waarbij het GHV in geëxpliciteerde vorm - aan de hand
van zgn . SPA-kaarten - aangeboden wordt bij het oplossen van
vraagstukken .

Het hier beschreven projekt vond plaats binnen het vak
mechanika in het eerste jaar van het CT-curriculum . Dankzij de
inspanningen van drs . Kramers-Pals van de groep onderzoek en
Ontwikkeling van CT-Onderwijs kon dit projekt in januari 1982
van start gaan . De looptijd was 18 maanden, waarbinnen ongeveer
een half mensjaar extra ingezet werd in de persoon van de op-
steller van dit rapport . Verdere medewerkers aan dit projekt
waren de docent dr .ir .H .J .L .J . van der Linden, zonder wiens
inzet het hele projekt onmogelijk was geweest en dr .A . Pilot
als vertegenwoordiger van het CDO . Op dit laatste instituut kon
steeds teruggevallen worden voor onderwijskundige ondersteuning .
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De werkcollege-begeleiders prof .ir . Peeters en ir . Bunk zetten
zich in om hun werkwijze aan te passen aan de eisen die er van-
uit de nieuwe onderwijsopzet aan gesteld werden .

Dit rapport is als volgt ingedeeld . De theoretische ach-
tergrond waarop de verschillende onderwijskundige ideeën geba-
seerd zijn staat aangegeven in hoofdstuk 2 . Deze ideeën leidden
tot het opstellen van het zogenaamde FAKUN-schema, dat beschre-
ven staat in hoofdstuk 3 . In hoofdstuk 4 staat aangegeven welke
gevolgen de veranderde onderwijsopzet had voor de verschillende
onderwijsvormen als hoorcollege, werkcollege, handleiding en
toetsing .

De voorgestelde veranderingen konden niet tegelijk doorge-
voerd worden . De eerste cursus met een gedeeltelijk nieuwe op-
zet werd gedraaid in het studiejaar 81/82 . In het studiejaar
82/83 was er sprake van een verder uitgewerkte onderwijsopzet
inclusief een nieuw opgestelde handleiding . In 83/84 werd de
cursus voor het eerst gedraaid zonder inbreng van buitenaf .
Welke veranderingen in de verschillende projektjaren zijn aan-
gebracht staat schematisch aangegeven op pagina 18 .

In hoofdstuk 5 wordt aan de hand van de verschillende on-
derwijsfunkties het onderwijs geëvalueerd . De evaluatie van de
toetsing wordt in een apart hoofdstuk - hoofdstuk 6 - beschre-
ven . Bij het gebruik van de systematische probleemaanpak bleek
dat het mogelijk was om ook het nakijken meer systematisch te
laten verlopen . Dit leidde tot de zgn . Systematische Nakijk
Procedure - de SNAP . Deze aanpak blijkt gegevens op te leveren
om het onderwijs te evalueren . Om deze reden is gekozen voor
een apart hoofdstuk over toetsing .

De auteur van dit rapport was als ingenieur en onderwijs-
kundige betrokken bij het aanbrengen van de veranderingen in
het mechanika onderwijs . Door zijn beperkte inzetbaarheid - er
was een half mensjaar beschikbaar verspreid over de beide pro-
jektjaren - was het niet mogelijk een uitgebreide evaluatie uit
te voeren . om deze reden worden met name evaluatie gegevens van
het projektjaar 82/83 besproken . In hoofdstuk 7 wordt uitge-
breid ingegaan op het tentamen van juni 1983 .

Dezelfde tijdsfaktor is verantwoordelijk voor de late tot-
standkoming van dit rapport, nml . begin 1986 - twee jaar na
afloop van het projekt . De medewerking van de nieuwe werkkring
van de auteur - de groep onderwijsresearch van de TH Eindhoven
- maakte het mogelijk om de verslaggeving uit te voeren .

Het doel van dit rapport is om een overzicht te geven van
de aanpassingen die nodig zijn om een cursus op te zetten waar-
in extra aandacht besteed wordt aan het systematisch aanpakken
van problemen, en van de overwegingen die tot die aanpassingen
geleid hebben . Hopelijk brengt dit docenten ertoe hun eigen
onderwijs op analoge wijze te verbeteren, en stimuleert het
onderwijskundigen hierbij een vergelijkbare procedure te volgen .



2. SPA-onderwijs voor
ie -jaars CT- studenten
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Aan de TH Twente is de afgelopen 10 jaar een traditie ont-
staan in de aanpak van problemen in het technisch wetenschappe-
lijk onderwijs . In de vorm van theorievorming en praktische
toepassingen kreeg dit gestalte in samenwerkingsverbanden tus-
sen het CDO en een aantal afdelingen binnen de TH .
Uitgangspunt bij dit soort projekten is het zgn . handelingsmo-
del uit de leerpsychologie, een stroming waarvan Gal'perin en
in Nederland Van Parreren vertegenwoordigers zijn . Voor een
meer theoretisch kader wordt verwezen naar het proefschrift van
Mettes en Pilot (1980) : "Over het leren oplossen van natuurwe-
tenschappelijke problemen ."

Van belang voor dit mechanika projekt zijn de volgende 2
aan Gal'perin ontleende leertheoretische uitgangspunten (Mettes
& Roossink,1982) :

1 . Het verschaffen van een zo volledig mogelijke oriënte-
ringsbasis . Als onderdeel hiervan dient naast de vak-
inhoud ook een systeem van vakspecifieke handelingen
- een GHV of Gewenst Handelings Verloop - te worden
aangeboden . Een dergelijk systeem is meestal niet voor
handen en moet daarom ontwikkeld worden .

2 . Het laten oefenen van de student volgens de fasegewij-
ze procedure van de vorming van volwaardige mentale
handelingen .

Het GHV kan worden voorgesteld als het geheel van handelings-
strukturen waarover de student kan beschikken om op een meer
systematische wijze en met meer kans op succes vraagstukken en
problemen op te lossen . Gezien de ervaringen van de afgelopen
jaren kan dit GHV een vakspecifiek karakter hebben . De praktijk
is dat de student een SPA-blad gebruikt waarop een aantal ka-
rakteristieke punten uit het GHV geëxpliciteerd staan . De be-
doeling hiervan is de student af te houden van het willekeurig
proberen van formules en oplosstrategieën en hem in plaats
daarvan een gestruktureerde oplosstrategie aan te bieden in de
vorm van enkele geëxpliciteerde stappen uit het GHV .

Dit schema moet gezien worden als een heuristische proce-
dure, met andere woorden het leidt niet automatisch tot de
juiste oplossing bij toepassing ervan zoals een algoritmisch
schema maar is bedoeld om de student houvast te bieden bij het
doorgronden en aanpakken van het mechanika probleem . Bijkomend



voordeel is dat het nu mogelijk is de procesgang tijdens het
oplosproces te expliciteren waardoor de terugkoppeling naar de
student toe beter kan verlopen . De systematische probleemaanpak
houdt dus niet in dat er een standaard procedure gestart wordt
met een voorspelbaar eindresultaat . Er is veeleer sprake van
een bepaalde struktuur welke de student met name in de begin-
fase houvast kan bieden zonder dat het maken van verschillende
inhoudelijke keuzes vervalt .

Eén van de verschillen tussen het Mechanika-projekt van
Chemische Technologie en dat van werktuigbouwkunde is de be-
streken leerstof . Binnen het CT curriculum worden een groot
aantal onderwerpen in korte tijd behandeld (1 trimester) . om
een aantal redenen - waarop in hoofdstuk 3 en 4 nader zal wor-
den ingegaan - is gekozen voor een compleet pakket onderwijs-
maatregelen : hoorcollege, werkcollege, handleiding en tentamen
werden aangepast aan de veranderde onderwijsopzet (Van der Lin-
den & Venselaar .1983) .

Uitgangspunt hierbij is dat de verschillende te onderscheiden
soorten kennis een plaats krijgen binnen het geboden onderwijs .
De volgende onderverdeling wordt hierbij gehanteerd :

- deklaratieve kennis
- procedurele kennis
- situationele kennis
- strategische kennis

gebaseerd op een indeling zoals die door De Jong & Fergu-
son-Hessler geformuleerd wordt (1983) .

* Deklaratieve kennis kan omschreven worden als de kennis
van feiten en formules binnen het vakgebied .

* Procedurele kennis is kennis van de verschillende mani-
pulaties en handelingen die aan vakspecifieke betrekkin-
gen uitgevoerd moeten worden om tot een werkbare formu-
lering te komen . Binnen bijvoorbeeld het Thermodynami-
ka- en het E&M-projekt komt dit tot uiting in boomstruc-
turen waarmee verbanden gelegd worden tussen verschil-
lende betrekkingen uit de deklaratieve kennis zodat men
ontbrekende betrekkingen op het spoor kan komen .

* Kennis betreffende de situaties waarin bepaalde deklara-
tieve en procedurele kennis relevant is wordt situatio-
nele kennis genoemd .

* De bekendheid met het aanbrengen van een fasering in het
probleemoplosproces behoort tot de strategische kennis .

Bij de systematische probleemaanpak ligt het accent in het
onderwijs mede op het aanleren van strategische kennis . Dit
heeft gevolgen voor de wijze waarop het overbrengen van de de-
klaratieve, procedurele en situationele kennis in de leersitua-
tie vorm krijgt .

1 0



3. Het FAKUN- schema
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Het GHV voor mechanika is opgesteld aan de hand van de
analyse van probleemoplossen door experts en beginners . Afge-
zien van het feit dat de kennis binnen het desbetreffende
domein bij deze beide typen probleemoplossers anders georgani-
seerd kan zijn (zie bv . De Jong & Ferguson-Hessler,1984) is het
probleemoplosproces van beide groepen vergelijkbaar . Men kan
proberen op basis van het GHV verschillen in probleemaanpak
tussen beide groepen op te sporen . Probleem hierbij is echter
dat de beginnende probleemoplossers stappen overslaan of veron-
achtzamen . Bij de gevorderde probleemoplosser zijn de stappen
door de verhoogde processnelheid vaak minder goed herkenbaar
maar wel aanwezig .

Bij het mechanika-projekt uitgevoerd aan de afdeling Werktuig-
bouwkunde van de TH Twente (De Jong & de Zwart .1983) werd voor
het eerst binnen het mechanika-domein een schema opgesteld
waarin stappen uit het GHV geëxpliciteerd worden in de vorm van
een strategie, een gefaseerde probleemaanpak . Bij dit mechani-
ka-projekt aan de afdeling Werktuigbouwkunde werd tevens aan-
dacht besteed aan de procedurele kennis, het manipuleren of
handelen met vakspecifieke betrekkingen in bepaalde fasen van
het probleemoplosproces, bijvoorbeeld in de analyse- en uitwer-
kings fase . Door de vrij beperkte beschikbare tijd is bij het
mechanika-projekt aan de afdeling CT gekozen voor nadruk op het
aanleren van de strategische kennis - mede doordat de strate-
gische kennis van groot belang werd geacht . Dit leidde tot de
volgende fasen in de SPA-strategie, het zgn . FAKUN-schema :

1 .
2 .
3 .
4 .
5 .

Figuur
Analyse
Kernbetrekkingen
Uitwerking
Nabeschouwing

Hiervoor is aangegeven dat dit SPA-schema vakspecifiek is
en meestal ook cursus-specifiek wordt uitgewerkt door de do-
cent : de docent geeft zijn of haar accentuering . In het hier
besproken mechanika-projekt werd de voorkeur gegeven aan dit
eenvoudige en weinig gedifferentieerde schema omdat dit gezien
de beginsituatie van de studenten - ze keken door eerdere erva-
ringen met een systematische aanpak niet geheel vreemd tegen de
methode aan - en de relatief eenvoudige struktuur van de behan-
delde mechanika problemen - gezien vanuit het standpunt van de



expert - het meest aantrekkelijk leek . Ten aanzien van dit
laatste moet meteen opgemerkt worden dat de struktuur voor de
student lang niet altijd duidelijk, laat staan eenvoudig zal
zijn . Toch was het onze overtuiging dat ook een eenvoudig sche-
ma de student houvast kan bieden bij het aanpakken van een me-
chanika-probleem, en wel om de volgende reden .
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De mechanika wordt beheerst door wetten en definities . Een
juiste keuze van de benodigde formules - in het taalgebruik van
deze onderwijsopzet de "kernbetrekkingen" genoemd - waarin die
wetten en definities geoperationaliseerd worden leidt veelal
tot een wiskundig op te lossen vergelijking . De keuze van de
juiste kernbetrekkingen levert echter vaak problemen op . Welis-
waar gaat het in deze cursus vaak om alledaagse problemen als :
een wagentje rijdt tegen een veer, een appel valt uit de boom,
maar dat is niet altijd een voordeel . Het alledaagse karakter
kan een juiste analyse van het probleem bemoeilijken . Vragen
als : welke kernbetrekkingen zijn hier op hun plaats, wat zijn
de aannames en randvoorwaarden, zijn in dergelijke problemen
soms moeilijk te beantwoorden . Zo heeft elke fase van het pro-
bleemoplosproces haar specifieke problemen . om op een correcte
manier de verschillende fasen in het oplosproces te doorlopen
is gekozen voor het voorgestelde FAKUN-schema als steuntje in
de rug .

Binnen dit mechanika-projekt werd ook aandacht besteed aan
het leggen van relaties tussen verschillende kernbetrekkingen,
maar het overbrengen van procedurele kennis geschiedde minder
expliciet . Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het mechani-
ka-projekt bij de afdeling Werktuigbouwkunde, waar dit plaats-
vond met behulp van boomstrukturen waarmee de relatie tussen
verschillende kernbetrekkingen vastgelegd werd (De Jong & de
Zwart,1983) .

In tegenstelling tot deze procedurele kennis hoeft de
strategie niet vakspecifiek te zijn . Bij het hier besproken
projekt lag de nadruk op het systematisch aanpakken van proble-
men, in de hoop dat studenten dit overnemen en de aanpak ge-
bruiken bij allerlei mechanika problemen . Het uiteindelijke
doel van onderwijs is immers om studenten te leren alle - na-
tuurwetenschapelijke - problemen systematisch aan te pakken .

in de oefenfase wordt meestal begonnen met vrij eenvoudige
problemen, waarna meer ingewikkelde problemen volgen . Hoewel
bij deze laatste soort problemen ook andere faktoren een rol
spelen - zoals bv . kreativiteit (Venselaar,1985) - wordt er in
dit projekt vanuit gegaan dat het GHV voor alle problemen ge-
lijk is . Via het steeds terugkomende FAKUN-schema wordt een
oplosstrategie ingeslepen die waardevol is bij het oplossen van
allerlei mechanika problemen .

Ook bij toepassing van het FAKUN-schema blijft het noodza-
kelijk om over voldoende deklaratieve en procedurele kennis te
beschikken. Van oudsher is de overdracht van deze vaktheore-
tische kennis het belangrijkste doel van het onderwijs . Bij
gebruik van een systematische probleemaanpak wordt ook het aan-



leren van een algemene of vakspecifieke oplosstrategie een
expliciete doelstelling van het onderwijs . In een leertheore-
tisch kader is het verschaffen van de vereiste vaktheoretische
kennis tezamen met de situationele kennis en de systematische
probleemaanpak te zien als het aanbieden van een zo volledig
mogelijke oriënteringsbasis aan de student . Dit betekent dat de
student met behulp van deze 2 informatiestromen in staat moet
zijn de aangeboden problemen met een grote kans op succes aan
te pakken (zij het met de aarzelingen en de geringe snelheid
van de ongeoefende beginner) .

Het is belangrijk om studenten te stimuleren de systema-
tisch probleemaanpak te gebruiken . Voor dit doel zijn speciale
werkbladen opgesteld waarop het FAKUN-schema gedrukt staat
(bijlage 1) . De zelfwerkzaamheid wordt op deze wijze weliswaar
niet rechtstreeks gestimuleerd, maar gezien de noodzaak van een
effektieve tijdsbesteding en de afnemende beschikbaarheid van
begeleiding is het nuttig de student een hulpmiddel aan te rei-
ken waarmee hij of zij als beginnend probleemoplosser een kader
kan scheppen waarbinnen of waarmee de problemen aangepakt kun-
nen worden . Wanneer er bij optredende problemen begeleiding
noodzakelijk is dan kan de terugkoppeling efficiënt geschieden
door het geëxpliciteerde procesverloop . Bij de bespreking van
het werkcollege wordt hier nog op teruggekomen .

Voor de onderwijsopzet houdt het gebruik van het hier
gehanteerde leertheoretische model in dat er veranderingen aan-
gebracht worden in het cursus materiaal en dat de wijze van
college geven en het begeleiden van de werkcolleges in over-
eenstemming worden gebracht met deze onderwijskundige uitgangs-
punten . Dat daarvoor de medewerking en dus instemming van do-
cent en begeleiders noodzakelijk is zal duidelijk zijn . Bij het
mechanika-projekt van de afdeling der chemische Technologie
bleek het dankzij de inzet van het docententeam mogelijk deze
nieuwe opzet ook daadwerkelijk vorm te geven . Deze medewerking
werd mede verkregen omdat de docenten de volgende voordelen van
de nieuwe methode konden verwachten :

+ toename van de effektiviteit van onderwijs- en leer-
proces

+ extensivering van het onderwijs na een éénmalige gro-
te investering bij het opzetten van de SPA-cursus

+ vereenvoudigde terugkoppeling tijdens het werkcollege
dankzij het geëxpliciteerde oplosproces

+ vereenvoudigde beoordeling van de tentamenresultaten
dankzij het koppelen van de puntenwaardering aan de
verschillende fasen van het oplosproces .
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De verschillende voordelen waren vooraf natuurlijk niet
geheel te voorspellen : de docent en de begeleiders hadden ech-
ter positieve verwachtingen van dit projekt op grond van de
resultaten in soortgelijke projekten .

Een voorgedrukt FAKUN werkblad zoals gebruikt door de stu-
denten is te vinden in bijlage 1 . De studenten krijgen uitleg
over de inhoud van deze begrippen door mondelinge toelichting



op hoor- en werkcollege en door de aanwezigheid van enkele
voorbeelduitwerkingen van opgaven in de handleiding .
In het volgende zal kort aangegeven worden welke karakteris-
tieke aktiviteiten van de student verwacht worden tijdens de 5
fasen in het oplosproces :

1 . Figuur
2 . Analyse
3 . Kernbetrekkingen
4 . Uitwerking
5 . Nabeschouwing

ad .1 de figuur

+ in de figuur wordt de probleemstelling geconcretiseerd
tot een systeem waarop krachten werkzaam zijn . Dit
systeem zal in het assenstelsel wel of geen beweging
gaan uitvoeren onder invloed van deze krachten (of mo-
menten, stoten ed .) . De figuur is de tastbare represen-
tatie, waarin de fysische werkelijkheid op vereenvoudig-
de, sterk geschematiseerde wijze wordt weergegeven zon-
der weglating van van invloed zijnde faktoren . Het is
het noodzakelijke voorwerk voor de analyse-fase, waarin
de tastbare representatie gevolgd wordt door een meer
complex cognitief proces .

+ Bij het oplossen van een mechanika probleem wordt
meestal naar een mathematische oplossing toegewerkt . Dit
houdt veelal in dat er binnen een bepaald referentieka-
der gewerkt wordt, bv . een assenstelsel in de ruimte .
Het kiezen van positieve asrichtingen is dan belangrijk
in verband met de interpretatie van de gegevens en de
oplossing .

+ Eventuele deelsystemen en hun interakties moeten onder-
scheiden worden .

+ Bij de figuur kunnen tevens relevante gegevens als mas-
sa, luchtdichtheid ed . vermeld worden . De gegevens moe-
ten op een zodanige manier weergegeven worden dat ze op
een zinvolle manier gebruikt kunnen worden in het oplos-
proces .

ad .2 de analyse

+ Bij de analyse moet er - op de een of andere manier -
verband gelegd worden tussen gegeven en gevraagde . De
analyse-fase omvat de oplossingsaktiviteiten waardoor de
student de aard van het probleem kan doorgronden .

+ De figuur speelt hierbij als concreet houvast een be-
langrijke rol .

14



+ Het onderscheiden van deelsystemen kan al aangeven welke
krachten een rol spelen .

+ Tijdens deze fase dient ook nagedacht te worden over de
fysische aspekten van het probleem, - bv . is het systeem
wrijvingsloos - en hieruit dienen conclusies getrokken
te worden ten aanzien van de mogelijk te gebruiken kern-
betrekkingen .

+ Bij de analyse moet de student tevens al de gedachten
laten gaan over eventueel mogelijke en/of waarschijnlij-
ke oplossingen .

+ In deze fase spelen de situationele- en deklaratieve
kennis een belangrijke rol .

ad .3 de kernbetrekkingen

+ Aan de hand van de analyse moeten de wetmatigheden die
gezien de aard van het probleem relevant zijn gekozen
worden .

+ Vanuit het gegeven en met een blik op de gevraagde
grootheden dienen de te gebruiken formules gekozen wor-
den . Er dient een controle uitgevoerd te worden op de
geldigheid van deze formules in de ontstane situatie .
Bepaalde fysische aspekten van de situatie kunnen aan-
wijzingen bevatten voor de mogelijke bruikbaarheid van
bepaalde kernbetrekkingen .

+ De bij deze wetmatigheden behorende formules - of kern-
betrekkingen - kunnen gekozen worden op grond van de
bestudeerde stof en het stelselmatig oefenen van verge-
lijkbare vraagstukken .

ad .4 de uitwerking

+ In deze fase worden de kernbetrekkingen omgewerkt en
worden de gegevens ingevuld zodat tezamen met de rand-
voorwaarden via een analytisch proces naar een oplossing
wordt toegewerkt .

+ Een belangrijke aktiviteit reeds tijdens de uitwerking
is een controle van de dimensies van de verschillende
grootheden .

+ Hier is de procedurele kennis van belang bij het omwer-
ken van de kernbetrekkingen tot een bruikbare formule-
ring .

ad .5 de nabeschouwing

15 1 + In deze fase dient de student met kritische aandacht na



te gaan of de bereikte oplossing in overeenstemming is
met de in de analyse-fase opgestelde verwachting .

+ Deze fase maakt een essentieel - doch vaak verwaarloosd
- onderdeel uit van het oplosproces .

+ Wanneer de oplossing niet in overeenstemming is met de
verwachting moet gecontroleerd worden of de verwachting
fout is of dat er in het oplosproces een fout is opge-
treden . In het laatste geval moet dit proces vanaf de
plaats waar de fout optrad opnieuw doorlopen worden .

In bijlage 4 wordt een voorbeeld gegeven van een uitgewerkt
vraagstuk .
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4.Onderwijsopzet

Het Mechanika projekt heeft plaatsgevonden in de studie-
jaren 81/82 en 82/83 . Dit houdt in dat er in die jaren extra
tijd is gestopt in het opzetten van onderwijs en het aanpassen
van lesmateriaal . In de jaren voorafgaand aan het projekt vond
het onderwijs plaats in de gangbare vorm : hoorcolleges waarin
de docent de leerstof behandelde en werkcolleges waarin sommen
(voor)gemaakt werden . Dit alles gebeurde aan de hand van het
- overigens slechts zeer gedeeltelijk gebruikte - boek "In-
leiding in de mechanica" van Borghouts en een vraagstukkendic-
taat .

Tijdens het eerste projektjaar is met name aandacht be-
steed aan het ontwikkelen van het onderwijskundig ontwerp en
het uitwerken ervan in eerste concept van enkele gedeelten - in
nauwe samenwerking met de docent - in het gangbare hoorcollege
en werkcollege . In afwachting van de - in het tweede projekt-
jaar verschenen - handleiding is aanvullend materiaal uitge-
deeld in de vorm van "handouts" . Tevens werd in het eerste pro-
jektjaar aandacht besteed aan het stimuleren van de zelfwerk-
zaamheid van de studenten tijdens de werkcolleges en daarbui-
ten, overeenkomstig de gehanteerde leerpsychologische uitgangs-
punten .

In het tweede projektjaar hadden de studenten de beschik-
king over een handleiding die het gebruik van het studieboek en
het maken van uitvoerige aantekeningen tijdens het hoorcollege
grotendeels overbodig,maakte .

In het derde projektjaar was er geen onderwijskundige on-
dersteuning meer, en draaide de cursus in de nieuwe vorm met de
reguliere begeleiding . in de tabel op pagina 18 staat kort aan-
gegeven wat de beschikbaarheid was van de verschillende midde-
len in de verschillende projektjaren .

4 .1 Onderwijsfunkties

Bij het ontwerpen van onderwijs aan de TH Twente worden de
verschilende onderwijsfunkties die vervuld moeten worden door
de verschillende onderwijsvormen en -middelen steeds uitgewerkt
volgens de zgn . FUNDES ("FUNctional DESign")-procedure (Mettes,
Pilot & Terlouw,1984) .
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Naast voorwaardelijke funkties zoals motiveren en aansluiten
bij beginvoorwaarden kunnen er steeds 4 hoofdfunkties onder-
scheiden worden (Smuling, Brants & Pilot .1982) . De voorwaarde-
lijke funkties kunnen gezien worden als de randvoorwaarden die
aanwezig moeten zijn om goed onderwijs te kunnen maken . De
hoofdfunkties zijn : oriënteren, oefenen, terugkoppelen en toet-
sen . A1 deze funkties moeten op de één of andere manier vervuld
worden wil men goed onderwijs kunnen maken .

cursusjaar

81/82 82/83 83/84

le projektjaar 2e projektjaar 3e projektjaar

aanqebrachte veranderingen

handouts handleiding handleiding

hoorcollege hoorcollege hoorcollege

werkcollege werkcollege werkcollege

~------------------------------------------------------------- -

personele inbreng

docent docent docent
2 werkcollege- 2 werkcollege- 2 werkcollege-
begeleiders begeleiders begeleiders

onderwijskundige onderwijskundige

L ------------------------------------.--.---------.---------------y

wii ze van evaluatie

SNAP -- SNAP SNAP
Systematische grafische uit- grafische uit-
NAkijk-Procedure werking werking

~ enquete J
Tabel 1 . : De beschikbare middelen over de drie projektjaren .
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Deze funkties zullen in het navolgende nader toegelicht worden
aan de hand van de verschillende onderwijsvormen en leermidde-
len. De laatste onderwijsfunktie : toetsen krijgt heel expliciet
vorm tijdens het tentamen .

In het thermodynamika-projekt (Mettes & Pilot,1980) is
reeds een beoordelingsschema ontworpen waarbij in de verschil-
lende denkfasen (vergelijkbaar met het FAKUN-schema zoals in
dit rapport gepresenteerd) de verschillende typen fouten die
mogelijk zijn staan aangegeven . om diverse redenen is in het
thermodynamika-projekt dit schema niet gebruikt voor de toet-
singsfunktie .

Bij het mechanika-projekt aan de afdeling CT is voor het
eerst getracht de aanpak van problemen tot beoordelingsobjekt
in de tentamensituatie te maken . Hierna zal blijken dat ook in
het hier beschreven projekt de verschuiving van produkt- naar
proceswaardering (nog) niet geheel gerealiseerd is . In para-
graaf 4 .5 wordt hier op teruggekomen .

in bijlage 2 staan de onderwijsfunkties aangegeven van de
verschillende onderwijsvormen en -middelen .

4 .2 Het hoorcollege

Het hoorcollege is de plaats waar de theorie behandeld en
toegelicht wordt . In 8 colleges van elk 2*45 minuten worden de
volgende 7 onderwerpen behandeld : kinematika, dynamika, arbeid
en energie, impuls, rotatie, trillingen en hydrodynamika . Deze
onderwerpen worden tamelijk diepgaand behandeld . in de oude
situatie had dit noodgedwongen tot gevolg dat niet alle leer-
stof uitputtend behandeld kon worden . Zelfstudie uit het boek
bleek problemen op te leveren door de uitweidingen en de grote
hoeveelheid daarin gepresenteerde kennis die niet tot de leer-
stof behoorde . in de nieuwe situatie kon dit ondervangen worden
door een op de nieuwe opzet geschreven handeiding, die zowel
voor hoorcollege als voor zelfstudie voldoende informatie be-
vat . De per onderwerp te besteden tijd, zowel in hoor- als
werkcollege blijft echter te beperkt, zodat op den duur het
schrappen van onderwerpen of het vergroten van het aantal be-
stedingseenheden alleen nog als oplossing overblijft .

Het is de bedoeling dat er een zo volledig mogelijke
oriënteringsbasis aangeboden wordt, een voorwaarde om met de
theorie te leren werken zoals tijdens het oplossen van pro-
blemen volgens de voorgestelde leertheoretische ideeën gebeurt .
Wanneer een systematische probleemaanpak gepropageerd wordt dan
zal dit ook in de presentatie van de leerstof tot uitdrukking
moeten komen . Bij de overgang van de "oude" naar de "nieuwe"
aanpak is het wel mogelijk om globale verschillen aan te geven,
maar een exakte handwijzer voor het geven van hoorcolleges is
hieruit niet rechtstreeks te distilleren .
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Voor een docent rest dan de niet eenvoudige taak om onderwijs-
kundige richtlijnen vorm te geven binnen de persoonlijke stijl
van lesgeven .

De docent heeft in dit geval getracht om :

+ een zo volledige mogelijke oriënteringsbasis te ver-
schaffen waarbij moeilijke onderdelen meer uitgebreid
aan de orde komen en alle denkhandelingen stap voor stap
de revue passeren .

+ door het hanteren van de SPA-methodiek bij het maken van
voorbeeldvraagstukken het gebruik van het FAKUN-schema
te stimuleren .

+ door het expliciteren van doelstellingen en het geven
van demonstraties de motivatie op peil te houden .

Getracht is de nadruk te leggen op de specifieke kenmerken van
een aantal onderwerpen uit de mechanika waarbij de samenhang
tussen de verschillende onderdelen binnen een onderwerp aange-
geven wordt . Voor sommige onderwerpen had dit ook vakinhoude-
lijke konsekwenties (zie hoofdstuk 1 in de handleiding en het
overeenkomstige hoofdstuk in Borghouts, bijlage 3 en 4) .

Een van de randvoorwaarden bij het verschaffen van deze
oriënteringsbasis is het motiveren van de studenten . Dit ge-
beurt mede tijdens een inleidend college waarin de volgende
punten aan bod komen :

1 . waarom wordt dit vak gegeven?
2 . wat wordt er behandeld en waarom zijn deze onderdelen

van belang voor de CT-student?
3 . hoe wordt de stof behandeld?
4 . hoe moet de student met de stof omgaan?

De eerste 2 punten dienen om de student te motiveren om
- op de in punt 3 en 4 aan de orde komende wijze - aan de slag
te gaan . Bij deze laatste 2 punten komt de systematische pro-
bleemaanpak aan de orde . omdat mechanika in de projektjaren in
het eerste jaar gegeven werd komen alle 4 de punten vrij uitge-
breid aan de orde . Deze studie aanwijzingen zijn ook opgenomen
in de handleiding (bijlage 5) .

Het verschaffen van een volledige oriënteringsbasis houdt
in dat de student al datgene uitgelegd krijgt wat nodig is om
de theorie te begrijpen . Dit betekent in de praktijk, waarin
altijd van tijdsdruk sprake is, dat een onderwerp globaal be-
sproken wordt waarna de moeilijke onderdelen meer in detail
uitgewerkt worden . Vervolgens wordt het onderwerp dan nog toe-
gelicht met behulp van voorbeelden en demonstraties . Zelfstudie
uit de aantekeningen en de handleiding completeert de realise-
ring van deze onderwijsfunktie .
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4 .3 De handleiding

Gedurende het eerste van de 2 projektjaren werd al snel
duidelijk dat het verschil tussen de aanpak van de problemen
zoals die in het gebruikte leerboek werd aangegeven en zoals
die in de geplande cursus werd geïntroduceerd, te groot was .
Gedurende dat eerste jaar is dit ondervangen via het aanbieden
van "handouts" met aanvullende informatie . In het tweede jaar
kon gebruik worden gemaakt van de nieuwe handleiding .

Naast het hiervoor genoemde nadeel van het gebruikte boek gaf
de volgende overweging de doorslag bij het besluit om een hand-
leiding te schrijven . Wanneer aan studenten gevraagd wordt om
volgens een systematische probleemaanpak te werken dan zal ook
volgens diezelfde methode onderwijs gegeven moeten worden .
Dit houdt in dat per onderwerp de kernbetrekkingen in hun on-
derlinge samenhang gepresenteerd worden, dat uitgewerkte voor-
beelden niet volgens een met de SPA-methodiek strijdige aanpak
uitgewerkt staan, etc .

In de handleiding kunnen de volgende onderdelen onderscheiden
worden:

1 . studie-aanwijzingen

2 . theorie

3 . piekertjes

4 . uitgewerkt vraagstuk

5 . oefenvraagstukken

6 . voorbeeldtentamens

7 . trefwoordenregister

In de in het eerste projektjaar gebruikte handouts kwamen al-
leen de punten 2 . theorie - in de vorm van kernbetrekkingen-,
3 . de piekertjes en 4 . het uitgewerkte vraagstuk aan de orde .

ad-1 in de studie-aanwijzingen staan de punten aangegeven
die tijdens het eerste college aan de orde zijn geko-
men . Ze vervullen de voorwaardelijke funktie de stu-
denten te informeren over de werkwijze die er van hun
verwacht wordt . Het werken volgens SPA moet immers
vanaf het begin gebeuren wil het zinvol zijn binnen
een mechanika-cursus . Vandaar dat er is gekozen voor
een zo vroeg mogelijke instruktie over de gehanteerde
methodiek en het vastleggen ervan in het schriftelij-
ke studiemateriaal (bijlage 5) .
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ad .2 Wanneer een systematische probleemaanpak in het on-
derwijs gepropageerd wordt dan zal het verwarring
wekken wanneer het onderwijs niet kompleet volgens
een zelfde methodiek ingericht is en de handleiding
volgens een niet-overeenkomstige methodiek is uitge-



voerd . Toen het besluit genomen was om een handlei-
ding te schrijven is getracht om de kenniselementen
op een zo systematisch mogelijke wijze te presenteren
in hun onderlinge samenhang, ervan uitgaand dat dit
tevens een motiverende funktie kan hebben door de
verminderde noodzaak van het maken van uitvoerige
aantekeningen tijdens het hoorcollege . Tevens werd
het mogelijk geacht dat het kompleet presenteren van
de stof volgens een bepaalde aanpak de studenten kan
stimuleren om ook zelf volgens die aanpak aan de slag
te gaan (bijlage 4) . Getracht is om de kernbetrekkin-
gen van het desbetreffende vakonderdeel in hun lo-
gische samenhang te presenteren .
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ad .3 De piekertjes zijn korte vraagjes van wisselende
moeilijkheidsgraad . De bedoeling van de piekertjes is
dat ze - door hun aan de alledaagse werkelijkheid
ontleende karakter - stimulerend werken op de motiva-
tie van de student . Een eis is wel dat ze aansluiten
op de beginsituatie van de student . Dit betekent in
de praktijk dat er vanuit gegaan moet worden dat de
student nog niet met de verschillende kenniselementen
geoefend heeft .Door het ontbreken van aanwijzingen
omtrent het mogelijk gebruik van kernbetrekkingen
vormen deze piekertjes een - vaak moeilijke - toets
op de bij de student aanwezige kennis omtrent de ope-
rationalisering van de kernbetrekkingen . Piekertjes
doen met name een beroep op de situationele kennis :
welke kernbetrekkingen zijn in deze situatie relevant .
In het begin van het werkcollege wordt enige tijd
ingeruimd voor bespreking van enkele piekertjes . Ge-
hoopt wordt dat ze "in de wandelgangen" ter sprake
komen en de verschillende wetmatigheden op een meer
speelse manier operationaliseren (bijlage 4) .

ad .4 Het uitgewerkte vraagstuk heeft een voorbeeld funk-
tie . In de meeste gevallen is het een relatief een-
voudig vraagstuk, karakteristiek voor het betreffende
onderwerp, waarin de verschillende kenniselementen en
denkhandelingen gepresenteerd staan (bijlage 4) .

ad .5 De oefenopgaven zijn zodanig gekozen dat ze aanslui-
ten bij de aanwezige kennis van de student . Tevens is
als kriterium gehanteerd de geschiktheid om volgens
het FAKUN-schema uitgewerkt te worden . Dit betekent
dat vraagstukken uit de oude bundel waarbij de nadruk
op de uitwerkingsfase lag en waarbij de analysefase
overgeslagen kon worden niet in de nieuwe handleiding
zijn opgenomen . De nu opgenomen opgaven zijn beter
geschikt om zelfstandig - of met anderen - te oefenen
volgens het FAKUN-schema (bijlage 4) .

ad .6 Om een duidelijk inzicht te verschaffen in de uitein-
delijke toetsing op de leerdoelen zijn in de handlei-
ding enkele komplete tentamens van recente datum op-
genomen . Ze verschaffen de studenten de mogelijkheid



om het tentamenniveau te beoordelen, inzicht in de
soort vraagstukken die ze kunnen verwachten en de van
hun verwachte werkwijze welke via instructies voor
het tentamen wordt aangeboden (bijlage 6) .

ad .7 Achterin de handleiding is een trefwoordenregister
opgenomen waarin alle behandelde onderwerpen alfabe-
tisch terug te vinden zijn . De handleiding wordt zo
een makkelijker toegankelijk leermiddel en in een
later stadium een eenvoudig hanteerbaar naslagwerk
(bijlage 8) .

4 .4 Het werkcollege

in het werkcollege is getracht door het stimuleren van de
zelfwerkzaamheid aan de hand van het FAKUN-schema de systemati-
sche aanpak van problemen bij de studenten te verankeren . Dit
geschiedde aan de hand van een van tevoren met de begeleiders
doorgesproken opzet, die afweek van de in voorgaande jaren bin-
nen de cursus mechanika gevolgde procedure .

In een inleiding van ongeveer 15 minuten komen de volgende
volgende punten aan de orde :

+ Korte vragen over de in het hoorcollege behandelde leer-
stof . Hierbij ligt de nadruk op "kort" daar het ingaan
op niet-individuele problemen bij de verwerking van de
in het hoorcollege behandelde leerstof in datzelfde
hoorcollege hoort te geschieden .

+ Vervolgens worden de thuis bekeken piekertjes besproken .
+ Tenslotte is er nog mogelijkheid om eerder gemaakte

vraagstukken kort aan de orde te stellen .

De meeste tijd in het werkcollege dient gereserveerd te worden
voor de zelfwerkzaamheid, ondanks het vaak intrigerende karak-
ter van de piekertjes .

De nieuwe opzet vereist een andere werkcollege opzet en
daarmee ook een geheel andere wijze van begeleiden . Zoals ge-
bruikelijk bij een dergelijke cursusopzet komt de nadruk in de
werkcolleges te liggen op de zelfwerkzaamheid . De vraagstukken
worden alleen of met de buurman/-vrouw aangepakt, aan de hand
van het FAKUN-schema . Bij eventuele problemen richt de
begeleider zich niet zozeer op concrete resultaten van het
oplossingsproces, maar probeert hij aan de hand van deze
expliciete SPA-aanwijzingen aan te geven - of liever nog : de
student te doen inzien - waar de fout in het oplossingsproces
optreedt . De nadruk op een systematische probleemaanpak heeft
tot gevolg dat de aangeboden vraagstukken enigszins werden
aangepast . Zo werd gestreefd naar een vrij kleine verzameling
niet al te makkelijke vraagstukken waarbij het maken van een
figuur en een analyse essenteel is .
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De begeleider maakt geen sommen voor op het bord maar laat
de studenten zelf aan de gang gaan . Hij loopt regelmatig rond
en begeleidt daar waar nodig is . Loopt de student vast doordat
de stof onvoldoende bestudeerd is, dan is begeleiding zinloos
en dient eerst de studie-achterstand ingehaald te worden . Voor-
doen van een vraagstuk heeft geen zin binnen het voorgestane
leerproces . Het is een zogenaamde "overinvestering" . Fouten in
de rekenkundige uitwerking kunnen door de student zelf opge-
spoord worden aan de hand van beschikbare uitwerkingen . Uit-
gangspunt is dat de student zoveel mogelijk zelf doet, ook bij
het opsporen en verbeteren van fouten . Voor een uitgebreide
behandeling van het hierbij gehanteerde terugkoppelingsmodel
wordt verwezen naar Mettes & Roossink (1982) .
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Het FAKUN-schema is dus niet alleen een leidraad voor de
studenten bij het oplossen van problemen, maar ook voor de be-
geleider bij het geven van terugkoppeling . Studenten die het
FAKUN-schema niet aanhouden zullen evenals degenen die niet bij
zijn met de leerstof een te groot beroep doen op de beschikbare
tijd van de begeleider . Hun wordt dan ook verzocht het FAKUN-
schema expliciet te gebruiken . In het tweede projektjaar kwamen
speciale voorgedrukte FAKUN-werkladen beschikbaar zodat het ge-
bruik van het geëxpliciteerde GHV eenvoudiger werd .

4 .5 De toetsing

Een belangrijk moment in het terugkoppelingsproces is de
toetsing . Hierbij kan in het mechanika-projekt een onderscheid
gemaakt worden tussen het proeftentamen en het tentamen .

4 .5 .1 Het proeftentamen

Het doel van het proeftentamen is tweeledig . Enerzijds
krijgt de student een indruk in hoeverre hij/zij in staat is om
een probleem op tentamen niveau te lijf te gaan, anderzijds
krijgt de docent een indruk van de manier waarop de stof ver-
werkt is en toegepast kan worden . De keuze van een vraagstuk
waarin alle hiervoor genoemde aspekten naar voren komen is een
probleem op zich .

Het proeftentamen dient al vroeg in de cursus gehouden te
worden - bijvoorbeeld in het derde of vierde werkcollege - om-
dat het anders niet meer mogelijk is om het onderwijs of de
studiemethode van de student bij te stellen .

4 .5 .2 Het tentamen

Het tentamen als toets om te kijken of de studenten zich
een vak op voldoende wijze eigen hebben gemaakt is het sluit-
stuk van een onderwijsperiode . Voor het Nederlands Hoger Onder-
wijs is enige literatuur beschikbaar waarin op een praktische



manier aangegeven wordt hoe toetsen samengesteld kunnen worden
(Dousma & Horstens . 1980 ; Wilbrink,1982 .) . De praktijk is
veelal dat de docent volgens eigen inzichten de tentamens op-
stelt en de eisen formuleert . De toetsing richt zich daarbij
meestal op het eindprodukt, en niet expliciet op het denkproces
waarmee dit produkt tot stand is gebracht .

Toetsing neemt een belangrijke plaats in als één van de
funkties die in het onderwijs vervuld moeten worden (voor een
volledig overzicht, zie Smuling, Brants & Pilot, 1982) :

1 . het onderwijs zal moeten toetsen, hetgeen betekent dat
nagegaan moet worden welke leerresultaten de studenten
hebben bereikt en of dit aan de norm voldoet .

2 . vervolgens moet de informatie over het leerresultaat
teruggekoppeld worden naar de student .

In dit rapport wordt betoogd dat een 3e funktie van de toets
genoemd kan worden . Hierbij wordt de toets niet bekeken vanuit
de optiek van het leerproces maar vanuit de optiek van de on-
derwijsuitvoering (Venselaar et .a1 .,1985) .

3 . via het toetsen heeft de docent de mogelijkheid om in-
formatie over het verloop van het leerproces en het be-
reiken van leerdoelen te verzamelen .

Om deze laatste funktie te kunnen vervullen zal de toets wel
aan enkele voorwaarden moeten voldoen . Met name zal het moge-
lijk moeten zijn om op een vrij eenvoudige wijze relevante in-
formatie ten aanzien van het bereiken van deze leerdoelen te
achterhalen .

De hier te beschrijven methode van toetsen kan gezien wor-
den als het logisch gevolg van de in de voorgaande hoofdstukken
gepropageerde onderwijsmethode - de zogenaamde Systematisch
ProbleemAanpak - . Doordat in het onderwijs aandacht is besteed
aan het systematisch aanpakken van problemen, en deze systema-
tiek expliciet in de uitwerkingen van studenten voorkomt is het
mogelijk de waardering te koppelen aan de verschillende fasen
in het probleemoplosproces . Hierdoor kan over de hele populatie
inzicht verkregen worden in de kwaliteit en systematiek van het
oplosproces . Dit kan de in punt 3 genoemde informatie voor de
docent opleveren .

4 .5 .2 .1 Plaats van het tentamen

Binnen het aldus opgezette onderwijs heeft het tentamen
verschillende funkties :

1 . het is een middel om na te gaan welke leeresultaten door
de studenten behaald zijn en dit resultaat te toetsen
aan de norm .

Deze funktie wordt vervuld door de gebruikelijke manier van
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2 . via de bespreking van de uitslag van het tentamen kan de
student terugkoppeling ontvangen over de geleverde pre-
statie .

In de nieuwe onderwijsopzet heeft deze terugkoppeling
een tweeledig karakter :

a . er kan informatie uit het tentamen verkregen worden
over de mate waarin de deklaratieve en procedurele
kennis aanwezig is bij de student . De waardering is
rechtstreeks gekoppeld aan deze 2 kennissoorten, dwz .
dat ontbrekende kennis een lagere waardering tot ge-
volg heeft .

b . uit het tentamen is rechtstreeks af te leiden in hoe-
verre de student zich aan het FAKUN-schema gehouden
heeft . De waardering loopt gelijk op met de te onder-
scheiden fasen in de zin dat de waardering opge-
splitst is naar de verschillende fasen . In de in-
leiding is al gesteld dat het nog niet zo is dat de-
gene die de fasegewijze aanpak niet gebruikt een la-
gere waardering krijgt . Hierop wordt nog teruggekomen .

3 . het tentamen levert de docent informatie over de manier
waarop de student de verschillende kennissoorten
beheerst . Doordat de gepropageerde fasegewijze aanpak
een duidelijke struktuur aan het vraagstuk geeft - eerst
de figuur en de analyse, dan de kernbetrekkingen, ver-
volgens de uitwerking als een apart blok en tenslotte de
nabeschouwing - is door de docent op eenvoudiger wijze
vast te stellen bij welke vraagstukken en in welke fasen
een student fouten maakt . Deze fouten verwijzen naar de
onderdelen in het kennisbestand van de student waarin
iets niet in orde lijkt . Het kan daarbij gaan om één of
meerdere van de in hoofdstuk 2 genoemde kennissoorten .
Tegelijkertijd kan de docent over de hele populatie be-
kijken in hoeverre de gestelde onderwijsdoelen gehaald
zijn .

4 .5 .2 .2 Vormgeving van het tentamen

Bij het opstellen van het tentamen is uitdrukkelijk reke-
ning gehouden met de veranderde onderwijsopzet en de plaats van
de verschillende soorten kennis daarin . Naast de min of meer
gebruikelijke vraagstukken waarin een beroep wordt gedaan op de
deklaratieve kennis en een zekere mate van geoefendheid in het
bewerken van kernbetrekkingen (procedurele kennis) en het uit-
werken van wiskundige vergelijkingen zijn vraagstukken opge-
nomen waarin situationele kennis getoetst wordt . Dit in analo-
gie met de zgn . "piekertjes" in het werkcollege waarin de na-
druk ligt op het analyseren van een veelal onbekende situatie
ten einde de juiste kernbetrekkingen op het spoor te komen .

Tenslotte wordt van de student verwacht de vraagstukken
26 volgens het FAKUN-schema uit te werken - een maat voor de wijze



waarop de studenten zich dit schema hebben eigen gemaakt . Dit
laatste komt nog niet expliciet in de waardering tot uiting in
de zin dat bij studenten die niet volgen het FAKUN-schema wer-
ken punten afgetrokken worden . Dit is pas mogelijk wanneer
onomstotelijk vaststaat dat het volgen van het FAKUN-schema een
beter probleemoplosproces tot gevolg heeft . Ondanks het ver-
trouwen hierin is de logische laatste stap - het beoordelen van
het proces en het produkt als evenwaardig - nog niet gezet in
afwachting van de bevestiging van deze hypothese . Het maximaal
waarderen van studenten die tot de goede oplossing komen zonder
expliciet gebruik van de gepropageerde strategie wordt gebil-
lijkt door de gedachte dat ze waarschijnlijk wel op mentaal
niveau een vergelijkbare strategie hanteren .

Het waarderen op strategische kennis bij het tentamen
sluit nauw aan bij de ideëen die Messick (1984) heeft ten
aanzien van de positie van het tentamen binnen het curriculum .
Messick onderscheidt het toetsen op "competence" en het toetsen
op "achievement" . De meeste toetsen zijn bedoeld om achievement
te testen, nl . of het onderwijs het niveau op een bepaald ken-
nisonderdeel omhoog heeft gehaald . Er wordt dan uitgegaan van
de situatie dat dit kennisonderdeel expliciet aan de orde is
geweest in het onderwijs . Messick stelt echter dat veel kennis
niet expliciet aan de orde komt . Hij constateert derhalve dat
er meestal op "competence" getoetst wordt, namelijk op kennis
"en nog een aantal niet nader omschreven zaken" . Situationele
kennis, meestal niet expliciet onderwezen in het curriculum kan
één van die zaken zijn . In het hier beschreven projekt is ge-
tracht om al die zaken die in het tentamen naar voren komen
expliciet in het onderwijs aan de orde te stellen . Hierbij kan
met name gedacht worden aan de situationele en strategische
kennis . Doordat het FAKUN-schema duidelijk herkenbaar in de
oplossing voorkomt wordt het dus mogelijk een afzonderlijke
beoordeling per procesfase aan te brengen . Ten aanzien van deze
aanpak kunnen enkele vragen geformuleerd worden :

1 . De student heeft aan het begin van de cursus te horen
gekregen dat een van de onderwijsdoelen het aanleren van
een systematische aanpak is . Tevens kan worden meege-
deeld dat de puntenwaardering gekoppeld is aan de ver-
schillende te onderscheiden fasen in de aanpak . Heeft
dit een stimulerend effekt op het gebruik van de gepro-
pageerde systematische aanpak?

2 . Kan de student na afloop van het tentamen op een meer
directe manier dan voorheen terugkoppeling ontvangen
over de door hem/haar geleverde prestatie doordat er een
duidelijke struktuur aanwezig is in het vraagstuk? (Dit
in analogie met de manier van terugkoppelen tijdens het
werkcollege) .
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3 . Daar de procesfasen voor de verschillende vraagstukken
gelijk zijn wordt het tegelijkertijd mogelijk per vraag-
stuk over de hele populatie studenten te bekijken in
hoeverre het onderdeel van de leerstof waarop het vraag-
stuk betrekking heeft beheerst wordt . Is het mogelijk om



via de gevolgde procedure van de fasegewijze waardering
informatie te verzamelen over het bereiken van leer-
doelen?

4 . Heeft de gevolgde aanpak tot gevolg dat de nakijkproce-
dure minder tijd in beslag neemt doordat de vraagstukken
overzichtelijker op papier gepresenteerd staan?

5 . Is de discussie over verschillen in interpretatie tussen
verschillende beoordelaars om deze zelfde reden eenvou-
diger te voeren?
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5. Evaluatie
van het onderwijs
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in dit hoofdstuk wordt de manier waarop onderwijs en leer-
proces verliepen geëvalueerd aan de hand van de verschillende
onderwijsfunkties . Dit naar aanleiding van de volgende vraag :
heeft de wijze waarop de leertheoretische ideeën vorm gekregen
hebben in de verschillende onderwijsonderdelen bijgedragen aan
het tot stand komen van een onderwijsuitvoering die in overeen-
stemming is met de leerheoretische ideëen? Voor de verschillen-
de onderwijsvormen en -middelen wordt dit gedaan aan de hand
van het schema in bijlage 2 waarin de verschillende funkties
per onderdeel aangegeven staan .

Zoals reeds in de inleiding is aangegeven was er slechts
zeer beperkt tijd beschikbaar voor de evaluatie . Het primaire
doel was het aanpassen van het onderwijs met behulp van reeds
verworven en getoetste inzichten . De in dit rapport vermelde
evaluatie gegevens zullen voornamelijk betrekking hebben op het
projektjaar 82/83 .

5 .1 Het hoorcollege

Tijdens het hoorcollege is het de taak van de docent om de
verschillende funkties waaraan het onderwijs moet voldoen een
plaats te geven binnen een cursus die al enkele jaren volgens
een bepaalde opzet draait en waarbinnen nu veranderingen
plaatsvinden . Deze veranderingen betreffen niet zozeer de be-
handelde theorie als wel de manier waarop die theorie overge-
bracht wordt en de systematiek waarmee problemen aangepakt moe-
ten worden .

Via het expliciteren van de doelstellingen is getracht de
motivatie van de studenten op een voldoende hoog peil te bren-
gen . Het motiveren van de studenten is daarmee niet voorbij,
ook in latere hoorcolleges en via andere onderwijsmiddelen zal
steeds aandacht besteed moeten worden aan het op niveau brengen
of houden van de motivatie . Het aanbieden van een redelijk com-
pleet en overzichtelijk studiepakket, waardoor het maken van
aantekeningen tijdens het hoorcollege bijna overbodig is wordt
hierbij gezien als een randvoorwaarde . In het eerste projekt-
jaar was deze voorwaarde slechts gedeeltelijk te vervullen door
het nog niet beschikbaar zijn van de handleiding . via de hand



outs werd wel een samenhangend overzicht van de verschillende
kenniselementen gepresenteerd, maar het maken van aantekeningen
bleef noodzakelijk . Toch werden de handouts door het docenten-
team gezien als een verbetering ten opzichte van het nulde pro-
jektjaar door de aangebrachte strukturering in de verschillende
onderwerpen via de kernbetrekkingen . Of het leerproces hierdoor
beter verliep en of de studenten hierdoor beter gemotiveerd
raakten is moeilijk vast te stellen . In het tweede projektjaar
was de handleiding wel beschikbaar en was er sprake van een
kompleet samenhangend onderwijspakket waarmee de eerder genoem-
de voorwaardelijke en oriënterende funkties vervuld konden wor-
den .
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Een belangrijke voorwaardelijke funktie is het aansluiten
op de beginsituatie van de studenten . Hierbij moet met name
aangesloten worden op de volgende twee kennissoorten : deklara-
tieve kennis en procedurele kennis . Wanneer deklaratieve kennis
beschouwd wordt als de kennis welke van belang is om de theorie
binnen het mechanika-domein te kunnen begrijpen dan geldt dat
voor een goede aansluiting op de beginsituatie aangesloten moet
worden op het natuurkunde niveau van de middelbare schooloplei-
ding en het wiskunde niveau van het eerste-jaars curriculum .
Ten aanzien van de beginsituatie op natuurkunde niveau is ge-
poogd expliciet aan te geven waar de verschillen liggen met de
op de middelbare school behandelde stof en wat daarvan de oor-
zaken zijn . Als voorbeeld kan genoemd worden het gebruik van
vektor-notatie, ook wanneer het om eenvoudige bewegingen gaat .
In het laatste geval gaat het ook zonder, zodat duidelijk moet
worden gemaakt waarom het toch verstandig is altijd in vektor-
notatie te beginnen . Ten aanzien van de wiskunde kennis treedt
elk jaar het probleem op van het verschuiven van de verschil-
lende vakken ten opzichte van elkaar in het curriculum . Dit
heeft er toe geleid dat in de handleiding aanwijzingen opgeno-
men zijn met betrekking tot het oplossen van differentiaalver-
gelijkingen en het gebruik van het in- en uitwendig produkt .
Hiernaar kan dan in het college verwezen worden .

Kennis omtrent het gebruik van een systematische probleem-
aanpak vertoonde hetzelfde probleem van verschuivingen van de
verschillende vakken binnen het curriculum . Dit probleem zal
elk jaar andere aanpassingen van de docent vragen en hier kan
dan ook het beste tijdens het hoorcollge aandacht aan besteed
worden. In het eerste projektjaar werd het vak thermodynamika
geggeven tegelijk met mechanika, in het tweede projektjaar vie-
len de beide vakken samen in het curriculum maar werd vooraf-
gaand aan mechanika een ander vak gegeven waarbij een systema-
tische probleemaanpak gepropageerd werd . De toch steeds ver-
schillende schema's die hierbij gehanteerd werden kunnen ver-
warring stichten . Tegelijkertijd kan bij studenten het bewust-
zijn toenemen dat er één systematische aanpak uit de verschil-
lende schema's is te distilleren . Dit laatste mag een ideale
situatie genoemd worden, maar hier kan de docent in het eerste
jaar van een curriculum nog niet van uitgaan . Derhalve dient de
docent bij elke cursus die gegeven wordt opnieuw te bekijken
wat de beginsituatie is op het gebied van de strategische ken-
nis en of het wellicht noodzakelijk is extra aandacht te



besteden aan eventuele verschillen in aanpak met andere vakken .
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De hoofdfunktie oriënteren kon mede door het beschikbaar
zijn van de verschillende kenniselementen - in het eerste pro-
jektjaar via de kernbetrekkingen op de handouts en in het twee-
de projektjaar via de handleiding - en hun onderlinge samenhang
redelijk vervuld worden . Redelijk doordat door de voortdurende
tijdsdruk niet altijd voldoende tijd aanwezig was om alles in
het hoorcollege te presenteren . De mogelijke problemen die dit
met name in het eerste projektjaar - door de noodzaak van het
maken van veel aantekeningen - opleverde werden wel onderkend
maar konden niet verder ondervangen worden . De hoofdfunktie
oriënteren verschoof zo enigszins van het hoorcollege naar de
zelfstudie, waar hij eigenlijk niet thuishoort . Als naslagwerk
was daarenboven in het eerste projektjaar alleen een boek be-
schikbaar waarin geen systematische aanpak gehanteerd werd en
waarin de verschillende denkhandelingen en hun onderlinge sa-
menhang minder duidelijk gepresenteerd stonden . Welke weerslag
dit heeft gehad op het leerproces is onduidelijk . Wel waren er
herhaaldelijk klachten over de grote hoeveelheid tijd die tij-
dens de zelfstudie besteed moest worden aan het afstemmen van
de inhoud van het boek op de systematische probleemaanpak .

5 .2 De onderwijsmaterialen

Een aantal opmerkingen die in de paragraaf over het hoor-
college zijn gemaakt slaan ook op het gebruik van de handouts
en de handleiding, en dan met name de opmerkingen over het mo-
tiveren, het presenteren van de denkhandelingen in hun onder-
linge samenhang en het aansluiten op de beginsituatie . Al deze
funkties hebben uiteindelijk een plaats gekregen in de handlei-
ding nadat in het eerste projektjaar een eerste aanzet tot ve-
randering plaatsvond via de handouts .

De handleiding moest op zich al de voorwaardelijke funktie
van motiveren vervullen . Getracht is dit te realiseren door de
theorie overzichtelijk en samenhangend te presenteren, met per
hoofdstuk piekertjes, uitgewerkte opgave en alle op het werk-
college te maken vraagstukken . Het streven naar een goede
lay-out was onderdeel van de wens om met een zo goed mogelijk
produkt te komen . Uiteraard sluit de handleiding voorbeeldig
aan op het hoorcollege .

Met de ideale funkties van de handleiding voor ogen kan
een stapje terug gemaakt worden naar het eerste projektjaar
waarin met een afzonderlijk boek, een los vraagstukkendiktaat
en handouts gewerkt is . De overgang tussen de oude situatie in
het nulde projektjaar - boek en vraagstukkendiktaat - en de
nieuwe situatie met een compleet onderwijspakket in het tweede
projektjaar verliep in het eerste projektjaar via veel ad-hoc
werk . Met name door de aansluitproblemen tussen de verschillen-
de onderwijsvormen en -middelen vatte de mening bij het docen-
tenteam post dat er nog verbetering mogelijk was . Dit leidde



uiteindelijk tot het besluit om een handleiding te schrijven .
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5 .3 Het werkcollege

Tijdens het eerste projektjaar waren er 4 werkcollege
groepen, in het tweede projektjaar 5, elk bestaande uit 20 tot
25 studenten . De werkcollege-begeleiders - de docent en 2 mede-
werkers - hadden ervaring in de oude opzet . De auteur van dit
rapport - onderwijskundige met een TH-opleiding - draaide in
het eerste jaar 2 werkgroepen samen met de docent . In het twee-
de jaar was de begeleiding in handen van de 2 medewerkers - elk
2 groepen - en de onderwijskundige met 1 groep .

De begeleiders kwamen voor de eerste cyclus bij elkaar om
samen met iemand die ervaren was in het gebruik van een syste-
matische problemaanpak in een technisch domein de werkcollege
aanpak door te praten . De voorafgaande jaren was er ook al
sprake van een redelijke zelfwerkzaamheid van de studenten,
zodat dit weinig problemen opleverde van de kant van de bege-
leiders . Voor het werkcollege was een soort draaiboek aanwezig
via gemaakte afspraken . Een aantal zaken lag vast door de op-
bouw van de handleiding - de HL -, zoals de behandelde pieker-
tjes, de uitgewerkte vraagstukken en de oefenvraagstukken . Door
het grote aantal piekertjes en hun al eerder genoemde intrige-
rende karakter bleek de inleiding op het college van 15 minuten
vaak te krap . Toch is dit een voorwaarde voor het voldoende
zelf oefenen van de vraagstukken . Piekertjes zijn bedoeld ter
prikkeling en ter motivatie en kunnen ook 's avonds aan tafel
besproken worden . Het uitgewerkte vraagstuk nam nauwelijks tijd
in beslag doordat het vooraf niet bekeken werd, wat bleek uit
de tijdsbesteding per onderdeel . Misschien kan dit in de toe-
komst ondervangen worden door kortere vraagstukken uit te wer-
ken volgens het FAKUN-schema .

De studenten hadden in het eerste projektjaar al twee cur-
sussen achter de rug waarin een systematische probleemaanpak
gepropageerd werd, nml . Electriciteit & Magnetisme (E&M) en
Warmteleer, terwijl de cursus Thermodynamika gelijk opliep met
Mechanika . Het bij mechanika gebruikte FAKUN-schema leverde
toch nog vrij veel problemen op, mogelijk door de tegenstrijdi-
ge informatie uit het gebruikte boek . Bij het proeftentamen was
enige onwennigheid goed waar te nemen . In het tweede projekt-
jaar werd een completer pakket aangeboden . Wellicht werkte dit
ondersteunend, mede door het gebruik van FAKUN-werkbladen .

Enkele opmerkingen zijn nog wel op hun plaats . Allereerst
gebruikt een aantal studenten het FAKUN-schema niet . De hoofd-
moot van wat ze opschrijven is te vinden in de fase van de uit-
werking . Deze fase is minder belangrijk voor het verwerven van
inzicht in de stof en begrip van de systematische probleemaan-
pak dan de fasen van de analyse, de nabeschouwing en de selek-
tie van de kernbetrekkingen . Verder verwachten de studenten
concrete, oplossingsgerichte ondersteuning . Tenslotte is het
voor de begeleider bijzonder moeilijk om steeds - voor zijn
gevoel - om de hete brij heen te draaien en een vraag en ant-



woord spel met de student aan te gaan . Dit laatste is ook tijd-
rovend zodat er minder vaak rondgegaan kan worden .
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6. Evaluatie
van de toetsing

6 .1 Het proeftentamen

De gang van zaken in het eerste projektjaar is illustra-
tief voor het gebruik van het FAKUN-schema gekoppeld aan de
nakijk-procedure .

Het proeftentamen werd gehouden halverwege de werkcollege
cyclus . Er werd vooraf niet gewaarschuwd . In tegenstelling tot
het tijdens de werkcollege's gebruikte blanco-papier waarop men
zelf de FAKUN-indeling kon aanbrengen werd een FAKUN-werkblad
uitgereikt . Tijdens de werkcolleges bleek men zich namelijk
nauwelijks in deze expliciete vorm aan het GHV te houden . op
deze manier was het voor de begeleider een stuk moeilijker om
op een efficiënte manier een indruk te krijgen van het pro-
bleemoplosproces van de student . Technisch was het niet moge-
lijk om FAKUN-werkbladen uit te reiken op de werkcolleges in
het eerste projektjaar .

Bij het proeftentamen was dit wel mogelijk . In lang niet
alle gevallen werd er op de juiste manier gebruik van gemaakt .
Met name de figuur liet te wensen over . Verder kwam de vereiste
systeemscheiding als aandachtsgebied naar voren . De toets le-
verde zo ook voor de docent en begeleiders aanvullende informa-
tie op, in de zin dat het dus zinvol lijkt om een door alle
onderwerpen heenlopend aspekt als systeemscheiding vroegtijdig
- bv . in het proeftentamen - te checken . In algemene zin deden
2 groepen het goed, 1 groep redelijk en 1 groep vrij slecht .
Dit aan de hand van een globale, niet cijfermatige beoordeling
- een systematische nakijkprocedure werd pas in de tentamen-
periode bedacht - waarbij er vooral op gelet werd of de start
goed was, d .w .z . de figuur en de analyse . Het proeftentamen is
tezamen met een modeluitvoering weer uitgedeeld, zodat de stu-
dent de mogelijkheid geboden werd inzicht in het eigen pro-
bleem-oplossend vermogen te krijgen . De vraag in hoeverre st-
udenten hun leergedrag bijstelden naar aanleiding van het re-
sultaat van het proeftentamen is onduidelijk daar het proeften-
tamen anoniem was, zodat een relatie met de tentamenresultaten
moeilijk te leggen is .
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6 .2 Het tentamen

6 .2 .1 De beoordeling

In het le projektjaar was het moeilijk om de studenten
te bewegen om volgens het FAKUN-schema te werken . Ondanks het
feit dat ze er in het 2e trimester al kennis mee maakten in
een ander domein - namelijk thermodynamika - lijkt het toch een
dermate anderssoortige aanpak dat ze er niet "automatisch" op
over schakelen . Aan het eerste tentamen deden 86 studenten mee .
Het slaagpercentage was 69 (X=6 .1 .s=1 .8) .

Aan het tentamen in het 2e projektjaar namen 83 studen-
ten deel (x=6 .3,s=2 .3) . De tentamens werden door 2 beoorde-
laars nagekeken . Vooraf was de puntenverdeling voor de ver-
schillende fasen per vraagstuk vastgesteld . Elke beoordelaar
kreeg de beschikking over een beoordelingsschema (bijlage 7)
waarop per fase aangegeven kon worden hoeveel van de maximaal
mogelijke score door elke student gescoord is . Na afloop werden
de tentamens in 2 groepen verdeeld en keek iedere beoordelaar 1
groep na . Vervolgens werden de groepen uitgewisseld waarna een
globale nakijkprocedure volgde . Studenten die een bepaalde fase
oversloegen kregen voor deze fase geen punten . Wanneer een stu-
dent van een vraagstuk wel de goede uitkomst had maar zich niet
aan de voorgeschreven strategie had gehouden, dan werden - sub-
jektief - toch punten toegekend . Het werd vooralsnog om de in
hoofdstuk 4 genoemde reden niet wenselijk geacht dat iemand die
niet volgens de voorgestelde procedure gewerkt had louter om
die reden een onvoldoende haalde voor het vraagstuk . In feite
is dit echter wel de konsekwentie van de beoogde nakijkproce-
dure .

Per vraagstuk is zo een goed beeld te krijgen in welke
fase de knelpunten liggen . Voor het 2e projektjaar was dit
met name in vraagstuk 1 - bestaande uit 3 onafhankelijke onder-
delen - duidelijk omdat niet de juiste kernbetrekkingen gekozen
werden . Bij vraagstuk 2 en 3 werden wel de juiste kernbetrek-
kingen gekozen maar was de uitwerking vaak het knelpunt .

Het totaalbeeld geeft voor het 2e projektjaar een slaag-
percentage van 70 te zien . Dit getal gekoppeld aan de vooraf-
gaande - helaas niet objektief gemaakte - indruk dat het een
tentamen was dat qua moeilijkheidsgraad vergelijkbaar is met
tentamens uit voorgaande jaren leidt tot de conclusie dat ten-
tamen en studiesysteem redelijk aan elkaar gekoppeld zijn .
Hierbij moet wel opgemerkt worden dat

* de verschillende fasen werden door de studenten niet of
nauwelijks geëxpliciteerd . wanneer uitsluitend of vooral
daarop beoordeeld zou zijn dan was het slaagpercentage
gezakt .

36 1 * het is erg moeilijk na te gaan of dit vrij gunstige per-



centage te danken cq . te wijten is aan de ingevoerde
veranderingen in de onderwijsopzet . Een beperkte evalua-
tie hiervan is in het 2e projektjaar uitgevoerd en
staat beschreven in het volgende hoofdstuk .
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7. Het tentamen
van juni 1983

7 .1 Evaluatie van de tentamen resultaten

Aan het tentamen in het 2e-projektjaar namen 83 studen-
ten deel . Het gemiddelde cijfer over de hele populatie was 6 .3
(s=2 .3) . De verdeling van de deelnemers over de eindcijfers
staat aangegeven in figuur 1 .

Van de studenten werd een aantal gegevens verzameld :

+ in hoeverre is er op het tentamen volgens het FAKUN-
schema gewerkt

+ aan welke werkgroep heeft men deelgenomen
+ hoe vaak heeft men het werkcollege gevolgd
+ heeft men meegedaan aan het proeftentamen
+ welke cijfers zijn eerder in het curriculum behaald
+ welke VWO-cijfers heeft men gehaald voor de exakte vakken

Uit het tentamen werden de volgende gegevens afgeleid :

+ per fase van het FAKUN-schema is de gemiddelde p-waarde
berekend, dwz . de gemiddelde score over de hele popula-
tie op een 0-1 schaal

+ tevens is het aantal studenten bepaald met een maximale
score in elke fase

Zoals hiervoor al aangeduid is kunnen toetsen verschillen-
de funkties vervullen binnen het onderwijs . Mettes & Pilot
(1980) merken al op dat toetsen zowel kunnen dienen om het
leerresultaat van de studenten als het onderwijsproces te be-
oordelen . In dit hoofdstuk wordt een systematiche na-
kijkprocedure beschreven welke deze laatste funktie mogelijk
maakt . De toets zal echter tevens aan de eerste funktie moeten
voldoen .

7 .2 De tentamenkwaliteit

391 Door verschillende auteurs worden kriteria geformuleerd om
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de kwaliteit van toetsen te beoordelen (Ebe1 .1965 : de Groot &
van Naerssen,1973) . Er valt een onderverdeling aan te brengen
in 3 groepen :

1 . validiteit .
2 . betrouwbaarheid .
3 . uitvoerbaarheid .

Deze groepen zullen achtereenvolgens besproken worden .

7 .2 .1 De validiteit
Hierbij moet de vraag beanwoord worden of er met het ten-

tamen gemeten wordt wat men wil meten . Met de opmerkingen van
Messick over "competence" en "achievement" in gedachten (zie
par . 4 .5 .2 .2) kan gesteld worden dat in het onderwijs volgens
de gewijzigde opzet meer expliciet aandacht besteed wordt aan
de verschillende kennissoorten . Het door Messick geonstateerde
verschil tussen wat men wil toetsen ("achievement") en wat men
in werkelijkheid toetst ("competence") wordt ons inziens klei-
ner doordat continu benadrukt wordt dat ook de wijze van oplos-
sen onderdeel is van het leerproces . Tegelijk wordt aandacht
besteed aan het vinden van de juiste kernbetrekkingen in onge-
wone situaties . Op deze manier worden voorheen verborgen ele-
menten - strategische en situationele kennis - expliciet toege-
voegd aan het leerproces, naast de gebruikelijke aandacht voor
de deklaratieve en procedurele kennis .

In het tentamen komen al deze elementen terug . Natuurlijk
wordt nog steeds voornamelijk getoetst op deklaratieve kennis
in de vorm van min of meer gebruikelijke vraagstellingen . Daar-
naast zijn echter ook enkele anderssoortige vraagstukken in het
tentamen opgenomen, overeenkomend met de in de handleiding en
op het werkcollege gepresenteerde piekertjes . De nadruk ligt
hierbij op het vinden van de juiste kernbetrekkingen en er
wordt derhalve getoetst op situationele kennis (zie bijvoor-
beeld vraagstuk 1A in bijlage 6) .

De toets geeft tevens aan in hoeverre men zich houdt aan
de systematische aanpak . Tijdens het hele onderwijsproces is
hier aandacht aan besteed, terwijl voor het tentamen nog eens
uitdrukkelijk op het gebruik ervan is gewezen .

Zoals al eerder is opgemerkt wordt er echter (nog) niet
volledig getoetst op aanpak . Het uiteindelijke cijfer wordt
niet - van de kant van de beoordelaar althans - beinvloed door
de mate waarin er volgens het FAKUN-schema gewerkt is . Men kan
stellen dat dit de laatste stap kan zijn in het implementeren
van een systematische probleemaanpak in het curriculum .
Zoals in hoofdstuk 4 gesteld zal dan echter nog scherper aange-
toond moeten worden dat aanleren van de strategische kennis een
beter probleemoplosproces tot gevolg heeft . Een eerste - onder
betrouwbaarheid besproken - indicatie wijst voor deze cursus in
die richting .
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7 .2 .2 De betrouwbaarheid
Met de betrouwbaarheid van het tentamen wordt bedoeld de

vraag of de verschillen in toetsscores inderdaad verschillen in
beoogde kennis zijn . Deze verschillen kunnen ook door andere
faktoren veroorzaakt worden .

7 .2 .2 .1 Invloed van de beoordelaars

Elke beoordelaar heeft zijn eigen wijze van nakijken . Het
mag echter niet zo zijn dat een student bij verschillende be-
oordelaars uiteenlopende cijfers krijgt .

om enig inzicht te krijgen in de mate van overeenstemming
die bereikt kan worden tussen beoordelaars en de faktoren die
een rol spelen bij de beoordeling van toetsen met behulp van
een systematische nakijkprocedure is een beoordelingsexperiment
opgezet waarin 20 uitwerkingen van een proeftentamen aan 4 be-
oordelaars zijn voorgelegd . Per fase stond de maximaal moge-
lijke score aangegeven . Voor de figuur en analyse fase werd
samen één beoordeling gegeven .

Als belangrijkste aspekt komt uit de beoordelingen naar
voren dat met name de scores van de eerste 3 fasen - F, A en K
- erg uiteen lopen . Over de uitwerking is redelijke overeen-
stemming zodat het uiteindelijke totaalresultaat een redelijke
- doch onvoldoende - correlatie vertoont . Een mogelijke verkla-
ring is dat men als beoordelaar gewend is om uitwerkingen te
beoordelen, zodat de overeenstemming over de beoordeling van
deze fase verklaarbaar lijkt . Hetzelfde zou dan echter moeten
gelden voor de beoordeling van de K-fase, de kernbetrekkingen .
Ook hier blijken echter grote verschillen in de beoordeling op
te treden . Bij het tentamen is wel overlegd tussen de verschil-
lende beoordelaars . Via een volgend beoordelaarsexperiment is
het wellicht mogelijk om op het spoor te komen van kriteria
waarmee beoordelaars tot betere overeenstemming kunnen komen
zonder overleg .

Voorlopig kan geconcludeerd worden dat het noodzakelijk
zal zijn stricte richtlijnen te geven voor het nakijken, wel-
licht aan de hand van het beoordelingsschema zoals opgesteld
door Mettes & Pilot (1980) . Hierbij wordt de waardering gekop-
peld aan het GHV. In dit projekt is de waardering gekoppeld aan
de strategie . Wellicht is het noodzakelijk om ook een koppeling
aan te brengen met elementen van de deklaratieve en procedurele
kennis om te komen tot een grotere inter-beoordelaars betrouw-
baarheid .
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7 .2 .2 .2 Differentiatie tussen goede en slechte,studenten

In figuur 1 staat in een histogram de verdeling aangegeven
van de studenten naar eindcijfer . De verdeling geeft geen aan-
leiding om te twijfelen aan een onjuiste differentiatie in het
tentamen . De vraag die zich echter opdringt is of de cijfers
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Een éénzijdige t-toets geeft aan dat er met name een verschil
is tussen groep 1 - de studenten bij wie de systematiek niet in
de oplossing terug te vinden is - en groep 3 - de studenten die
herkenbaar een fasegewijze aanpak hebben gevolgd (zie tabel 2
en 3) .

onafhankelijk variabele : mate van SPA-aanpak .

groep 1 : niet .
groep 2 : redelijk .
groep 3 : goed .

afhankelijk variabele : eindcijfer mechanika .

Df . Sum of sq . Mean sq . F ratio . F prob .

tussen groepen : 2 20 .2964 10 .1482 4.845 0 .0103
binnen groepen : 80 167.5591 2 .0945
totaal . 82 187 .8554

Tabel 2 . : Variantie analyse ten aanzien van de invloed van de
systematische probleemaanpak op het tentamenresultaat .

groep 1 : n=12 . x=5 .25, s=1 .42 .
groep 2 : n=11 . x=5 .91, s=1 .30 .
groep 3 : n=60 . X=6 .63, s=1 .46 .

Signifikant verschil tussen groep 1 en groep 3

T=-2 .983, p<0 .01 .

tabel 3 . : T-toets om het verschil tussen de groepen uit tabel 2
vast te stellen.

7 .2 .3 Uitvoerbaarheid .
De uitvoerbaarheid van de besproken toetsing is direkt

gekoppeld aan de mogelijkheid om een veranderde onderwijsopzet
in te voeren in het 1e-jaars curriculum van de afdeling che-
mische Technologie . Zonder het vertrouwen van de afdeling en de
volledige inzet van het docententeam is een dergelijk onder-
wijskundig projekt niet mogelijk .
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Ten aanzien van de uitvoerbaarheid van het tentamen kunnen nog
enkele vragen gesteld worden :

7 .2 .3 ._1_Redelijkheid van de vragen

Hierover kan de enquete uitsluitsel geven . Een aantal vra-
gen uit de enquete hebben betrekking op de beoogde nadruk op de
strategische kennis . Deze vragen geven aan in hoeverre de stu-
denten de gepropageerde opzet als redelijk hebben ervaren . Of
de opzet goed is valt hier niet direct uit af te lezen . De vol-
gende vraag kan een indruk geven over de redelijkheid van het
tentamen :

14 . Hebben de vraagstukken van het tentamen beantwoord aan
je verwachtingen?

ja 1
gedeeltelijk 2 x=1 .531 ; s=0 .680 .

nee 3

De uitslag geeft aan dat men gematigd tevreden is over het ten-
tamen . Omdat in het tentamen toch vragen gesteld worden - zoals
de "piekertjes"-achtige vraagstukken - waar men in eerdere uit-
voeringen van deze cursus toch zeker moeite mee zou hebben ge-
had wordt geconcludeerd dat de voorbereiding op het tentamen in
dit opzicht in ieder geval redelijk is geweest .

7 .2 .3 .2 Beschikbare tijd

Hierover zijn in de enquete geen vragen gesteld . Op grond
van het ontbreken van klachten of opmerkingen mag - gezien de
sfeer waarin studenten en docenten met elkaar omgaan - worden
aangenomen dat er voldoende tijd beschikbaar was voor het op-
lossen van de opgaven van het tentamen .

7 .2 .3 .3 Efficiëncy voor docenten

Bij dit laatste punt staat de verhouding tussen de in-
spanning die de docent en de beoordelaars zich bij deze toets-
vorm moeten getroosten en het voordeel dat het hun oplevert
centraal . De ontwikkelde nakijkprocedure wordt nu enkele jaren
achtereen gebruikt . Dat het gebruik ervan voldoet blijkt uit de
gesignaleerde tijdswinst, de eenvoudiger mogelijkheid tot over-
leg door het expliciete karakter van de beoordelingsscores en
het simpele feit dat de procedure nog steeds gebruikt wordt
terwijl het projekt reeds 2 jaar is afgerond .
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1 .3 Gebruik van het tentamen bij de onderwijsevaluatie

In 4 .5 .2 .1 wordt gesteld dat het tentamen de docent infor-
matie kan verschaffen over de manier waarop de studenten de
verschillende kennissoorten beheersen . Door de fasegewijze
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Ben eerste beschouwing van de resultaten van het tentamen
van juni 1983 toont aan dat alle figuren die opgesteld worden
aan de hand van *de verkregen data van de vorm zijn zoals ge-
presenteerd in de onderste figuur . Dit verloop is ook logisch
vanuit het probleemoplosproces gezien : een fout in een bepaalde
fase gemaakt vergroot de kans op een lagere waardering in een
volgende fase . Alleen de figuur behorend bij vraagstuk 1A (zie
voor de vraagstelling bijlage 6) heeft een afwijkend verloop .
Bij dit vraagstuk wordt relatief hoog gescoord op de analyse,
de uitwerking en de nabeschouwing, in tegenstelling tot alle
andere vraagstukken waar in deze beide fasen relatief laag ge-
scoord wordt .

Het op het eerste gezicht enige inhoudelijk afwijkende
aspekt aan vraagstuk 1A is dat er niet naar een uitkomst wordt
gevraagd . Ondanks het piekertjes-achtige karakter van vraagstuk
1B wordt er toch om een uitkomst, een getal gevraagd . Het ver-
toonde beeld kan een bevestiging zijn van het vaak waargenomen
gedragspatroon, dat studenten meteen beginnen te rekenen als ze
de kans krijgen . wanneer dat niet kan besteden ze meer tijd aan
de analyse-fase, en halen daarop dan een hogere waardering . Dat
zou kunnen betekenen dat het besteden van voldoende aandacht
aan de analyse-fase een beter probleemoplosproces tot gevolg
heeft . Deze hypothese is getoetst door het tentamen van 1982 op
een soortgelijke manier te analyseren . Door figuren zoals ge-
presenteerd in figuur 3 op te stellen blijkt de hypothese niet
bevestigd te worden . Het verloop van de gemiddelde p-waarden
van deze vraagstukken van 1982 komt overeen met het verloop
zoals gepresenteerd in figuur 3 voor vraagstuk 1B . Wellicht kan
verdere analyse aanleiding geven tot het opstellen van nieuwe
hypothesen ter verklaring van de verschillen tussen de 2 fi-
guren in figuur 3 .

Met behulp van de figuren waarin het verloop van de gemid-
delde p-waarden over het FAKUN-schema gepresenteerd staan kan
in ieder geval wel bekeken worden waar per onderdeel de knel-
punten zitten . De gemiddelde p-waarden over een vraagstuk zijn
niet onafhankelijk van elkaar . Verwacht kan worden dat de trend
over het FAKUN-schema dalend is omdat eerder gemaakte fouten de
kwaliteit van de volgende fasen verlagen . Wanneer nu bij-
voorbeeld de analyse-fase een erg lage gemiddelde p-waarde ver-
toont, dan zal dit consequenties moeten hebben voor de manier
waarop het betreffende onderdeel in het onderwijs ter sprake
komt . wanneer de K-fase (kernbetrekkingen) erg laag scoort is
dit wellicht relatief eenvoudig te verhelpen via meer nadruk op
de desbetreffende deklaratieve kennis . Wanneer echter de analy-
se-fase laag scoort is de oorzaak minder makkelijk op te spo-
ren . De hierbij wellicht een rol spelende situationele kennis
laat zich nog niet makkelijk onderwijzen .
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8 . Conclusies

47

Onderwijs is een middel om kennis over te dragen . In dit
rapport wordt aangegeven dat het zinvol is deze kennis te ex-
pliciteren . Er wordt een een onderscheid gemaakt tussen vier
verschillende kennissoorten : deklaratieve, procedurele, situa-
tionele en strategische kennis (zie voor een toelichting hierop
pag . 10) . In het hier besproken Mechanika-projekt aan de afde-
ling der chemische Technologie van de TH Twente werd mede aan-
dacht besteed aan het vergroten van de strategische kennis bij
de student via de nadruk op het systematisch aanpakken van me-
chanika-problemen . In dit Mechanika-projekt werd expliciet aan-
dacht besteed aan de strategische kennis via da nadruk op het
gebruik van een bepaalde fasering - het zogenaamde FAKUN-schema
- bij het aanpakken van mechanika-problemen . Dit betekent niet
dat er geen aandacht aan de andere kennissoorten werd besteed :
net als in het gangbare onderwijs kwamen de deklaratieve en
procedurele kennis aan de orde . Daarnaast werd ook expliciet
aandacht besteed aan de situationele kennis .

Het expliciet aandacht besteden aan deze vier kennissoor-
ten stelt eisen aan de onderwijsvorm . De aandacht voor de stra-
tegische kennis leidde ertoe dat de docent in het hoorcollege
hetzelfde fasegewijze oplosproces hanteerde bij de aanpak van
mechanika-problemen en dat tevens in de handleiding de gepropa-
geerde systematiek gebruikt werd . Om de studenten de gelegen-
heid te geven zich de voorgestane aanpak eigen te maken kwam de
aandacht in het werkcollege op de zelfwerkzaamheid te liggen .
Deklaratieve en procedurele kennis konden optimaal overgedragen
worden via een nieuw geschreven handleiding . De situationele
kennis werd gestimuleerd door speciale oefenvragen in de hand-
leiding op te nemen, zogenaamde piekertjes .

Zowel voor de docent als voor de studenten was het wennen
aan de gevolgde systematiek bij het oplossen van mechanika-pro-
blemen . Ondanks het feit dat studenten ook in andere cursussen
met een dergelijke systematiek kennismaakten bleken ze soms
moeilijk te motiveren tot het gebruik ervan . Uit de in het 2e
projektjaar gehouden enquete blijkt echter dat ze het gebruik
van de gepropageerde systematiek toch gematigd zinvol vonden .
Dat de cursus een redelijke voorbereiding op het tentamen was
blijkt uit het bevestigend beantwoorden van een vraag hierover
in dezelfde enquete .

Dat het propageren van een bepaalde systematiek voor het
oplossen van vraagstukken in het mechanika-onderwijs zinvol is
blijkt uit het feit dat de groep die op het tentamen herkenbaar
het fasegewijze oplosproces volgde een hoger cijfer behaalde



dan de groep die dit niet deed . Tegelijkertijd wordt hiermee
aangetoond dat het invoeren van een compleet pakket onderwijs-
maatregelen het gewenste resultaat kan opleveren, namelijk het
bij studenten verankeren van een bepaalde systematiek bij het
oplossen van problemen . In het geëvalueerde 2e projektjaar
was op het tentamen op een totaal van 83 studenten bij 60 stu-
denten het fasegewijze karakter van de oplossing herkenbaar
aanwezig, bij 11 studenten was dit in redelijke mate herkenbaar
aanwezig en bij 12 studenten was dit niet herkenbaar aanwezig .
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Wanneer er verschillende kennissoorten onderwezen worden,
dan moeten ze ook allemaal getoetst worden . In het gangbare
onderwijs worden deklaratieve en procedurele kennis expliciet
getoetst . Situationele en strategische kennis komen min of meer
impliciet aan de orde in de toetsing . In het Mechanika-projekt
lag er een zekere nadruk op de strategische kennis, waardoor
het voor de hand lag om hier expliciet op te toetsen . Er be-
stond echter nog geen zekerheid over de positieve invloed van
de gevolgde systematiek op het probleemoplosproces . Tevens was
er enige aarzeling in het doorvoeren van een dergelijke - onge-
bruikelijke - toetsing . Het zou immers mogelijk zijn dat een
student bij een gangbare toetsing een voldoende zou krijgen,
maar voor hetzelfde werk bij een toetsing waarbij ook de fase-
gewijze aanpak gewaardeerd zou worden een onvoldoende . Het eer-
ste bezwaar lijkt grotendeels verdwenen door de constatering
dat de studenten die de systematiek expliciet hanteren een ho-
ger cijfer behalen . Toch zal waarschijnlijk verder onderzoek
noodzakelijk zijn voordat er een toetsmethode ingevoerd kan
worden waarbij het eindcijfer mede bepaald wordt door de mate
waarin een bepaalde fasegewijze aanpak bij het probleemoplossen
wordt gebruikt . Tevens zal dan bekeken dienen te worden op wel-
ke wijze deze waardering vastgesteld moet worden . Op het moment
wordt over het algemeen een cijfer vastgesteld door punten toe
te kennen voor goed uitgevoerde bewerkingen, onafhankelijk van
het feit van welke kennissoort deze bewerking afhankelijk is .
Een eerste aanzet tot een andere totstandkoming van het cijfer
is reeds in dit Mechanika-projekt gegeven . De waardering voor
een bepaald vraagstuk is gekoppeld aan de verschillende fasen
van het gepropageerde FAKUN-schema . Per fase is een maximale
score vastgesteld en de beoordelaar bepaalt welk deel hiervan
wordt toegekend . Bij het nakijken blijkt het systematische ka-
rakter van deze nakijkprocedure een flinke tijdsbesparing op te
leveren . De inter-beoordelaars betrouwbaarheid blijkt hierbij
echter nog niet erg groot te zijn, zodat het wellicht wenselijk
is om de opbouw van de waardering binnen een bepaalde fase te
koppelen aan elementen uit de deklaratieve, procedurele en si-
tuationele kennis .

In dit rapport is tevens aangegeven dat het fasegewijs
beoordelen informatie kan opleveren over het bereiken van de
onderwijsdoelen . Per vraagstuk kunnen over de hele populatie
knelpunten opgespoord worden . weliswaar worden op het tentamen
niet alle vakonderdelen getoetst, maar van de wel getoetste
onderdelen kan vastgesteld worden in welke fase de meeste fou-
ten gemaakt worden . Een grafische weergave van de gemiddelde
p-waarden per fase levert hierover snel informatie . De toetsing



krijgt zo een extra dimensie . Enerzijds krijgt de student in-
formatie over het niveau van zijn of haar kennis . Door het ge-
faseerde karakter van de oplossing kan de docent op eenvoudiger
wijze dan voorheen de terugkoppeling naar de student toe ver-
zorgen . Daarnaast kan de docent op eenvoudige wijze vaststellen
of de onderwijsdoelen gehaald zijn .
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13815 VRAAGSTUK NO. dd.

MECHANICA VAN VASTE EN VLOEIBARE STOFFEN 1 . FAKUN-werkblad

FICUUR ANALYSE
figuur van gegevens
icodrdinaatrichtingen en gevraagde
systeemscheiding

KB' S

UITWERKING

NABESCHOUWING
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2 . onderwijsfunkties

Onderwijsfuncties

Voorwaardelijke functies

a . motiveren
b. aansluiten bij de begin-

situatie/begingedrag
c . inzicht geven in het

leerdoel

1 . Oriënteren
a . presenteren van kennis-

elementen
b . presenteren van (vak-

afhankelijke) denkhande-
lingen en hun samenhang

c . operationeel maken van
deze kenniselementen en
denkhandelingen

2 . Oefenen
a . geven van gelegenheid om

te oefenen (zelfstandig
of samen met anderen)

b . verzorgen van terugkoppe-
ling tijdens het oefenen

3 . Toetsen van het leer-
resultaat

a . nagaan welk leerresultaat
is bereikt

b . vaststellen of dit voldoet
aan de norm

4 . Terugkoppelen op grond
van de toetsresultaten

C
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D 10v
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3 . hoofdstuk Borghouts

14 KINEMATICA VAN PUNTVORMIGE,LICHAMEN [I

nent is, terwijl i de eenheidsvector in de x-richting is . Dat is een vector die de rich-
ting van de positieve x-as heeft, en waarvan de grootte gelijk is aan één . Op de-
zelfde wijze voeren we eenheidsvectoren j en k langs dey-as en langs de z-as in .

In plaats van (1 .5) schrijft men dan

a = az i-I- av j -I- a, k (1 .6)

Hierin zijn a, a, aZ eigenlijk de co5rdinaten van het eindpunt van vector a,
als deze met zijn beginpunt in 0 staat .

Scalair produkt . Het scalaire produkt van twee vectoren a en b is gedefinieerd

als een scalaire grootheid die gelijk is aan het produkt van a en b, vermenig-
vuldigd met de cosinus van de hoek die de twee vectoren insluiten . Dit scalaire
produkt wordt genoteerd door een punt tussen de vectorsymbolen te plaatsen :

a•b= abcosa

waarin a de hoek tussen a en b is. Het is duidelijk dat a• b = b• a . Voor het

fig . 13
Scalair produkt
a•b=abcosa
= a (b cos a)

richtingen loodrecht op elkaar, dan is a• b = 0. In het
bijzonder geldt voor de bovengenoemde eenheidsvectoren
langs de co~rdinaatassen :

12=1•1= 1 ; evenzo j2= l ; k2= 1

0 ; j•k=0; k•i=0

Daar a = a,;i + a. j + aZk en b = bxi + byj + bZk, is ook :

a• b= (az i + ay j-+ a„ k) •(bx i -F- by j -i- b, k)
= a„ b-, + aubb + a„ b ., (1 .7)

Vectorprodukt . Het vectorprodukt van twee vectoren a en b is gedefinieerd als
een vector waarvan de grootte gelijk is aan het produkt van a en b, vermenig-
vuldigd met de sinus van de door de vectoren ingesloten hoek . De richting van
de produktvector is loodrecht op het vlak door de beide vectoren in de zin van
de voortgaande beweging van een rechtse schroef of kurketrekker, die over de
kleinste hoek van de eerste naar de tweede vector gedraaid wordt . Dit vector-
produkt wordt genoteerd door een kruisje tussen de vectorsymbolen te plaatsen :

a x b = c

k

scalaire produkt geldt dus de commutatieve eigenschap .
Men kan het scalair produkt interpreteren als het produkt
van de ene vector en de projectie van de andere vector op
deze (fig. 13) .

Zijn de twee vectoren gelijk gericht, dan is dus a• b = ab ;

á zijn ze tegengesteld gericht, dan is a• b = -ab ; staan hun
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§5] SCALAIR PRODUKT EN VECTORPRODUKT 15

~£ waarbij c = ab sin a. Het is duidelijk dat a x b =
~ -b x a. Voor het vectorprodukt geldt de commutatieve

eigenschap dus niet! - Meetkundig beschouwd is de
°----------- -- grootte van het vectorprodukt gelijk aan de oppervlakte

« van het op de twee vectoren beschreven parallellogram
° (fig. 14) .

fig
. 14 Uit de definitie volgt voor de eenheidsvectoren :Veetorprodukt

axb-c ixl=jxj=kxk=0
c = ab sin a

ixj=k jxk=i k x i = j

Door a en b uit te schrijven volgens (1 .6) vindt men :

a x b= (aybZ - aZ by) i-}- (aZ bx - ax bZ) j -f- (az by - aybz) k (1 .8)

De componenten van het vectorprodukt c = a x b zijn dus :

cz = (a x b)x = a . bz - aZby
cy = (a x b). = a. b ., - a„ b,
cZ = (a x b) z = ax by - ay bx

Differentiëren van een vector . Als grootte en richting van vector a afhangen van
een scalaire grootheid, bijvoorbeeld de tijd t, dan kan a naar t gedifferentieerd
worden. Immers als t toeneemt met Al, gaat a over in een andere vector, die
beschouwd kan worden als resultante van a en een andere vector die de toe-
neming van a is . Deze toeneming kan zinvol geschreven worden als da . We
kunnen dan vragen naar de limiet van de verhouding da/At als At -> 0 . Deze
verhouding is het produkt van de scalair 1/At en de vector da en is dus weer
een vector; de richting ervan is die van da . De afgeleide van vector a naar de
scalair t wordt nu gedefinieerd als :

li md
da =

t é 2f1

DDe eenheidsvectoren 1, j, k, zijn constanten naar richting en naar grootte .
Daarvan is de afgeleide dus altijd nul .

Uit (1 .7) volgt voor de fluxie van een scalair produkt :

dt(a - b)-a - b-+-a~b

Uit (1 .8) volgt voor de fluxie van een vectorprodukt :

dt (axb) =áx b + ax6

In de volgende paragraaf zal de betekenis van het differentiëren van een
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16 KINEMATICA VAN PUNTVORMIGE LICHAMEN [ I

vector duidelijk worden als we dit toepassen op de plaatsvector van een be-
wegend punt, die we beschouwen als functie van de tijd. Dat leidt tot de be-
grippen snelheid en versnelling bij kromlijnige bewegingen .

Plaatsvector . De plaats van een punt in de ruimte kan worden gegeven door de
coárdinaten (x, y, z) ofwel door poolcoërdinaten (r, 99, 0). Een derde methode is

fig . 15
Plaatsvector

et P g
p Zijn de rechthoekscoërdinaten van een punt P (x, y, z) dan

is :

de plaats te noteren door middel van een vector, vanuit een
gegeven oorsprong 0 naar het punt gericht : de Plaatsvector
of voerstraalvector r, waarvan de groott-- gelijk is aan de af-
stand van O tot het lint (fi 15)

r= xi -}- y j-{- zk

Zijn de hoeken tussen de richting van r en die van de assen a,
P, y dan is

x= rcosa y= rcos P z= rcosy
De vectornotatie r van de plaats van P is equivalent met de notatie (x, y, z) .

Ondergaat het punt een verplaatsing van P naar Q, respectievelijk gemerkt
door de plaatsvectoren r en r', dan kan de verplaatsing PQ weer beschouwd
worden als een vector PQ die de verschilvector is van r' en r . We schrijven :

vector PQ = r' - r = Ar

6. Snelheidsvector en versnellingsvector . Stel een punt doorloopt een curve, die
we de baan van het punt noemen (fig. 16) . Op zeker tijdstip t bevindt het punt

fig. 16
v='s ;v=P

af, waarvan de lengte as is . De gemiddelde snelheld over
het tijdvak At is dan As/At. De momentele snelheid in A de-
finiëren we als :

v = lim As/4t = ds/dt = s (1 .9)
A t- 0

Men ziet gemakkelijk in dat de richting van v samenvalt met
die van de raaklijn in A .

Met behulp van de plaatsvector van A ten opzichte van een vast punt 0,
kunnen we de snelheid alsvolgt vinden. In A zij de plaatsvector r. Na een tijdvak
At bevindt het punt zich in B . De plaatsvector is dan veranderd van grootte en
richting, van r tot r-F Ar, waarin Ar de verplaatsingsvector langs de koorde

AB is. Het quotiënt Ar/At heeft ook de richting van die koorde, omdat At een
scalair is. Voor At -> 0 wordt de lengte van de koorde gelijk aan die van de

de baan tot a . In een tijdvak zit, legt het punt de boog
a,

zich in A. De plaats van A kan men bepaald denken door
de lengte s, langs de baan gemeten, van een vast punt op

8 AB
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§6-7] SNELHEIDSVECTOR - VERSNELLINGSVECTOR 17

onderspannen boog Js ; de richting van de koorde nadert tot die van de raaklijn
in A. Bijgevolg is de snelheidsvector v :

v = lim Ar/At = dr/dt = r (1 .10)

Deze uitdrukking voor de snelheid geeft tegelijk grootte èn richting van de
snelheid .

We beschouwen de beweging van het punt in een plat vlak en kiezen daarin
een rechthoekig assenstelsel (Oxy) met 0 als oorspróng. Als de coárdinaten van
A zijn ( x, y), dan is

r = xi -{- yj
waarin i en j de eenheidsvectoren langs x- en y-as zijn. Differentiëren we beide
leden naar t, dan vinden we :

v = r = zi + yj (1 .11)

De afgeleiden van i en j zijn immers nul . Zijn de componenten van de snelheids-
vector v respectievelijk vx en vv, dan is v = vxi + vy j . Hieruit volgt dus

vx = x ; v& = Y ; v = y(x2 + Y2) (1 .12)

Hiermee kunnen we bewijzen dat de door ( 1 .11) gedefinieerde vector v inderdaad de
richting van de raaklijn aan de baan heeft. Stel dat de baan wordt voorgesteld door de
vergelijking y = f(x) . Dan is de richtingscoëfficiënt van de raaklijn in een punt voor te
stellen door dy/dx. Volgens ( 1 .12) is de richtingscoëfficiënt van de snelheidsvector y/z .
Echter is y/z = (dy/dt)/(dx/dt) = dy/dx .

Versnellingsvector. Als een punt langs een kromlijnige baan beweegt, verandert
de snelheid voortdurend van richting, en in het algemeen bovendien van
grootte. In het algemeen zal dus niet gelden a = dv/dt omdat deze afgeleide
alleen betrekking heeft op de grootte van de snelheid. Dat is : dv/dt is de com-
ponent van de versnelling langs de baanrichting, tangentiële versnelling genoemd .

We definiëren de versnellingsvector als :
z

a= lim dt = dt = dt2 ='r (1 .13)

Daar a = axi + ayj en 'r = zi + y j, geldt :

ax=x ; ay =Y; a = V (x2+Y2) (1 .14)

De richtingscoëfficiënt van a is dus y/z, en dit is in het algemeen niet gelijk aan
dy/dx . De versnellingsvector is dus in het algemeen niet langs de baan gericht .

Het zal duidelijk zijn dat voor een ruimtelijke beweging geldt :

v= r= zi + yj -f-zk a= v='f= zi + yj -{-xk

7. Hoeksnelheid . Hoekversnelling. De beweging langs een kromlijnige baan is
nog een nader onderzoek waard . We beschouwen eerst een cirkelvormige baan .
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18 KINEMATICA VAN PUNTVORMIGE LICHAMEN

fig . 17
Baansnelheid en hoeksnelheid

v = w• Y

[I

De snelheid heeft in ieder punt de rich-
ting van de raaklijn aan de baan ; bij de cir-
kel is de snelheid dus steeds loodrecht op
de voerstraal van het punt gericht (fig . 17) .
Is de snelheid constant van grootte, dan
spreekt men van "eenparige cirkelbewe-
ging". Daar de snelheid voortdurend van
richting verandert, is de beweging in feite
versneld .

Men kan de beweging van een punt
langs een cirkelvormige baan ook beschrij-
ven met behulp van de hoek waarover de
voerstraal van het punt per tijdseenheid
draait. Dit is de hoeksnelheid w, uitgedrukt

in radialen per seconde (rad/s) . Is de hoek die de voerstraal met een vaste
richting maakt op zeker tijdstip 99, dan definieert men :

a> éi-m•o 4~ d~ - ~

Bij een eenparige cirkelbeweging is w= constant .
Tussen de baansnelheid v en de hoeksnelheid co bestaat een eenvoudig ver-

band. In een tijdvak At legt het punt langs de cirkelbaan de weg s = v At af .
De voerstraal is in die tijd gedraaid over de hoek w Al radialen. Daar één radiaal
de hoek is die op een boog van de lengte r staat, is de lengte van de boog op
hoek co At gelijk aan co rAt. Daaruit volgt v 4t = wy At, of

v= cor (1 .15)

De hoeksnelheid is een grootheid met een richting ; men kan er inderdaad een
vector aan toekennen. In het platte vlak heeft de hoeksnelheid betrekking op
de draaiing om een punt . Ruimtelijk gezien is dat een draaiing om een bepaalde
as, loodrecht op het vlak van de cirkel, waarvan de richting bij de hoeksnelheid
behoort . Men definieert nu de richting van de hoeksnelheidsvector w als die van
de as van draaiing, in de zin die behoort bij de voortgaande beweging van een
rechtse schroef, die volgens de draaiingsrichting gewenteld wordt . De aldus
gedefinieerde hoeksnelheidsvector volgt de parallellogramregel ; het bewijs
wordt in hoofdstuk VIII gegeven .

Vector w is dus loodrecht op de vectoren v en r gericht . Betrekking (1 .15)
kan daarom als vectorprodukt geschreven worden :

v=wXr

Bij de eenparige cirkelbeweging is v = constant ; v =k- constant ; W= constant ;
w = constant .
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§8] CENTRIPETALE VERSNELLING 19

Is cv bij een cirkelbeweging niet constant, dan is er een hoekversnelling a .
Deze is gedefinieerd :

da) da>a=1im
4t

=
dt -`~-~

In § 6 is reeds opgemerkt dat de versnelling (lineaire versnelling, ter onder-
scheiding van de hoekversnelling) bij een kromlijnige baan niet langs de baan
gericht is . De component van deze versnelling langs de baan is de baanver-
snelling of tangentiële versnelling at . Daarvoor geldt at = dv/dt . Uit (1 .15) volgt,
door differentiëren naar t, de betrekking tussen de tangentiële versnelling at en
de hoekversnelling a bij de cirkelbeweging :

da>
at= dt y=ay

De versnellingscomponent loodrecht op de baanrichting, de normale versnelling
an, wordt in de volgende paragraaf nader geanalyseerd .

8. Normale of centripetale versnelling. Stel een punt doorloopt een cirkelvor-
mige baan met constante hoeksnelheid w = v/r . We berekenen de grootte en de

VB richting van de versnelling eerst aan de hand

fig . 18
Afleiding centripetale versnelling

van een elementaire beschouwing (fig . 18) . In
At sec verplaatst het punt zich van A naar B ;
de voerstraal is dan over de hoek dq2 gedraaid .
De snelheden in A en B zijn vA en VB, waarbij
VA = VB = v . Construeren we in A een lijnstuk
AQ even groot als en evenwijdig aan VB, dan
blijkt dat bij VA een vector PQ = dv opgeteld
moet worden om VB te krijgen . Als d p klein is,
mogen we de lengte van PQ gelijk stellen aan
de lengte van een cirkelboogje PQ waarvan
het middelpunt in A ligt, en waarvan de straal
dus gelijk aan v is. De lengte van deze boog PQ
is AQ • dqg = v• dq9. De grootte van de ge-
zochte versnelling is dan :

a = lim 4v = lim PQ = lim v d = va)
dt At At

Daar v = (or, is
a = w2r = vz/r

De richting van de versnelling is die van de limietstand van de snelheids-
toeneming Av. De hoek tussen dv en de raaklijn in A is 90° - 1dq~ . Voor
zit -+ 0 wordt deze hoek 90° . De versnellingsvector a staat bij de eenparige
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4 . hoofdstuk Handleiding

I-0

s (t)

a (t)

De gemiddelde snelheid v op het tijds-
interval tl -> t2 is gelijk aan

~t

f
1 t J 2vt = v(t)dtl~t2 t2-t1 tl
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HOOFDSTUK I . KINEMATICA

I .1 INLEIDING

De kinematica bestudeert de beweging van massaloze punten in ruimte en tijd,
zonder in te gaan op de oorzaak van de beweging .

De hierbij van belang zijnde grootheden als plaats s(t), snelheid v(t) en
versnelling a(t) worden in dit hoofdstuk behandeld . Dit gebeurt in de een-
en twee-dimensionale ruimte . Het kiezen van een coórdinatenstelsel is
noodzakelijk om de genoemde grootheden te kunnen bepalen .
Tevens wordt het begrip vectornotatie toegelicht . Dit is van belang voor de
voor de introductie van het begrip kracht in hoofdstuk II .

1 .2 DEFINIËRING VAN s(t), v(t) EN a(t) IN DE E 1

Als coórdinaatas wordt s gekozen, liggend langs de baan
van het punt P . De plaats van punt P ligt op elk tijd-
stip t vast door middel van de codrdinaat s = s(t) .

t w 0
Door differentiatie volgt uit s(t)
de snelheid v(t) en de versnelling
a(t) .

s=s(t)

v = v(t) = d{s (t) } = sdt

a= a(t) = d{v(t) }= v= sdt

Door integratie volgt uit de versnel-
ling a(t) de snelheid v(t) en de af-
gelegde weg s(t) .

2 d{s(t)} = s2 - sl _ISsl
v(t) .dt

v J v2 d{v(t)} = v2 - v1 = t
f
t2 a(t) .dt

1 1

Bij integratie zijn de noodzakelijke en voldoende rand- en/of beginvoor-
waarden van belang .

1 .3 DEFINIËRING VAN s(t), v(t) EN a(t) IN DE R2

Bij de beschrijving van 2- en meerdimensionale bewegingen wordt gebruik ge-
maakt van de vectornotatie . Deze maakt het mogelijk om op eenvoudige wijze
- via de parallellogram regel - bewegingen in verschillende richtingen
samen te stellen uit, of te ontbinden in component vectoren in de eenheids-
richtingen . Op het scalaire deel van zo'n component kunnen dezelfde mathe-
matische bewerkingen worden toegepast als aangegeven bij de ééndimensionale
beweging .

Twee veel gebruikte coárdinatenstelsel zijn de orthogonale coSrdinaten en de
pool-codrdinaten .
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i
s.

Orthonormaal assenstelsel

i

y
I

P

!

• de richtingen van de eenheidsvecto-
ren staan loodrecht op elkaar ;

• de richtingen worden bepaald met be-
hulp van de kurketrekker-regel ;

• de lengte van de eenheidsvectoren
is 1 .

• snelheid v raakt aan de baan ;

• v is op te bouwen uit componenten
in en loodrecht op de r-richting .
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1 .3 .1 Beweging in een orthogonaal coórdinatenstelsel

y

Yj.

J

r

Lengte en richting van r worden
gegeven door

De snelheid van punt P volgt uit :

met lengte en richting

De versnelling van punt P volgt
uit:

De plaats van punt P wordt vastge-
legd met behulp van de plaatsvector r

r=xi+yj

Ir) = x2+y2 en

V = r = Xi + i7j

I v I = ic2+y2 en tgs = y
X

a=v='r=xi+yj

met lengte en richting IaI = x2+y2 en tgy =~X

1 .3 .2 Beweging in een pool coórdinatenstelsel

Met name bij de beschrijving van de veel voorkomende cirkelbeweging blij-
ken pool-coórdinaten goed te voldoen .

De plaats van punt P wordt vastge-
legd door de plaatsvector r loodrecht
op de z-as . De stand van r wordt
vastgelegd met behulp van ~ .

De hoeksnelheid w ~ (t+At) - ~ (t)

is gedefinieerd als w At~ At

De hoekversnelling a w(t+pt) - m(t)
is gedefinieerd als a At 0 At

De wijze van definiëring verloopt dus analoog met de in 1 .2 afgeleide betrek-
kingen voor v en a in de R' .

De hoeksnelheidsvector w en de hoekversnellingsvector a staan nu loodrecht
op het XY-vlak, gericht volgens een rechtse schroef .
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cos ~ sin ~ i

sin ~ cos ~ ~

Uitgeschí~even levert dit

r= i cos ~+ j sin ~

~ _ - i sin ~ + ~ cos ~

Eénmaal differentiëren geeft

r= (-i sin ~+j cos

~_ (-icos~+ 1 sin 0) ~=-r~

Oftewel

r
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-y

grootte van de projectie van r op
x-as en y-as wordt geschreven als :

~x = r cos

y=rsin~

i

De
de

Dank zij de poolcoárdinaten kunnen nu
snelheden en versnellingen in r en $
richting op relatief eenvoudige wijze

Positieve r- en ~-richting met bepaald worden .
eenheidsvectoren r en $

De overgang van i en 1 richting naar r
(zie figuur

r cos ~

i -sin ~

en ~ richting geschiedt als volgt

sin ~

cos~J

De plaats van punt P wordt vastgelegd
door r , onafhankelijk van de soort be-
weging die beschreven wordt :

De snelheid van P volgt door differen-
tiatie via de ketting-regel :

v= Y ° r + r r

en dit geeft :

x

Nogmaals differentiëren via de ketting-
regel levert de versnelling van P :

y y ro

m

VOORBEELD

o -
X

r

a-x

r~2)

I
~
~

component in
radiale
richting

r +

r +
i

~
component in
transversale
richting

De cirkelbeweging kan beschouwd worden als een speciaal geval van
een beweging in RJ .

De plaats van punt Q kan met behulp
van de plaatsvector p vastgelegd wor-
in de R3 .
Bij overgaan van p op r ligt Q in de
h .

x
Voor een cirkelbeweging geldt :

r = constant; Y' = T= 0
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Uitwendig- of vectorprodukt

Het uitwendige- of vectorprodukt van 2 vectoren a en b voldoet aan de ver-
gelijking

c = a * b

waarbij voor c geldt :

1 . Icl = lal . Ib i sin (a,b)

2 . c staat loodrecht op het vlak door a en b

3 . de richting van c ligt vast met behulp van de kurketrekker-regel

Uit i . volgt dat de grootte van c gelijk is aan de grootte van het opper-
vlak van het parallellogram opgespannen door a en b .

Opmerking

• a * b = - b * a

• a * (b * c) = (a . c) b - (a . b) c

• (a * b) = á * b + a * 15

• i * i =

Inwendig- of scalairprodukt

Het inwendig- of scalairprodukt van 2 vectoren a en b voldoet aan de verge-
lijking

c = (a . b)

waarbij voor c geldt :

c = ]al .]bi cos (a,b)

Hieruit volgt dat de grootte van c gelijk is aan het produkt van de lengte
van a vermenigvuldigd met de lengte van de projectie van b op a .

Opmerking
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Uit de onder 1 .3 .2 gevonden formules volgt dan voor de cirkelsnelheid
vic en de cirkelversnelling ac :

v =
e r ~ ~

~=-r ¢2r+r ~~

Voor v c kan ook geschreven worden :

v = wr ~
-c -

Deze cirkelsnelheid staat loodrecht op het vlak door w en r . In dat
geval doet het uitwendig of vector-produkt een uitspraak over ve :

v =w*r
-c - -

Met behulp van de ketting-regel volgt hieruit a
c

:

a= w * r + w* r
-c - -

component in transversale component in radiale richting
richting voor de cirkel- voor de cirkelbeweging
beweging

De transversale component act is ook als volgt te schrijven :

aCt = w* r Nu geldt :

W = w

w = w w + w

:
W = 0

w=c~w

~

act = w w* r r= w r(w * r) oftewel :

act=w r~

De component in radiale richting heet de centripetale versnelling
a p :

a ~ w* T Y= w* r
-cp
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PIEKERTJES IV

1 . Zijn de termen (Om .v)in en (jóm.v)uit van belang bij de toepassing van
de impulsbalans?

2 . Welke rol spelen de termen (Om .v)in en Om .v)uit in botsingsproblemen?

3 . Verklaar het terugkaatsen van een elastische bal onder een tafelblad .

4 . "Materiaal"- tafeltennis-spelers gebruiken een bat met aan één zijde
zacht en stroef materiaal en aan de andere zijde hard en glad materiaal .
Geef een verklaring .

5 . Verklaar de "goocheltruc" waarbij de goochelaar het kleed van een gedekte
tafel trekt, waarbij vaatwerk en bestek "op zijn plaats" blijft .

6 . Wie kan beter een rugbyspeler van 90 kg en een loopsnelheid van 10 m/s
afstoppen : een lichte, snelle speler (75 kg en 12 m/s) of een zware
(112,5 kg en 8 m/s)? Welke aanvaller veroorzaakt eventueel botbreuken
bij de bal-bezittende speler van 90 kg?

7 . De bokser Mohammed Ali staat bekend om zijn beweeglijkheid in de ring .
Als hij incasseert dan beweegt hij actief mee met de treffer om :

- de trefsnelheid te verlagen ;
- of de contactijd te verlengen ;
- of de hoeveelheid van beweging te reduceren .

UITGEWERKT VRAAGSTUK

Een regendruppel valt door vochtige lucht . Tijdens deze val

condenseert per seconde een hoeveelheid waterdamp van 0, kg/s .

De druppel ondervindt een luchtweerstand Fw = 0,43 ~rr2v pl

waarin pl = 1,25 kg/m3 op t=0, is r=ro en v=v o .

De snelheid van de condenserende damp is 0 .

a . Stel een differentiaalvergelijking op voor v = f(t, ro en ~m)

De dichtheid pw van water is 103 kg/m3 .

b . Toon aan dat de afgelegde weg wordt gegeven door de volgende
vergelijking, indien vo = 0 en Fw = 0 :

2 ~
s = kg [½t2 + ~ . t - M2 ln (1 + Mm . t)

m ~ m

waarin M = ~ ~r3opw
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MECHANICA VAN VASTE EN VLOEIBARE STOFFEN
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5 . studie aanwijzingen

STUDIE AANWIJZINGEN

WAAROM MECHANICA IN HET EERSTE JAAR?

Voor chemisch technologen is het van belang in de latere beroepsuit-
oefening enig dynamisch inzicht te hebben .
Het vak verschaft - voortbouwend op hét VWO - basiskennis die noodzakelijk
is voor latere vakken, zoals Eigenschappen van Materialen in het tweede
jaar en Fysische Transportverschijnselen in het derde jaar .
De mechanica speelt een grote rol bij de verklaring van vele - ook alle-
daagse - verschijnselen die voor de technoloog van belang zijn .

DOELSTELLINGEN

Na afloop van dit trimester wordt van je verwacht dat je

- van elk onderdeel de belangrijke begrippen, wetten en definities kent en
ermee kunt werken ;

- in staat bent om deze begrippen in een model weer te geven in hun onderlinge
relaties (mathematische modelvorming) ;

- eenvoudige differentiaalvergelijkingen kunt opstellen en oplossen .

Verder wordt van je verwacht dat je mechanicaproblemen die betrekking hebben
op de vakinhoud systematisch kunt oplossen door

- een volledige analyse van het probleem te maken en dit in een figuur weer
te geven ;

- op basis hiervan de juiste kernbetrekkingen te selecteren ;
- een oplossing voor het probleem te ontwerpen ;
- deze oplossing uit te werken ;
- het resultaat te beschouwen, conclusies te trekken over de juistheid van

het resultaat en over de toepasbaarheid van de gekozen werkwijze op andere
problemen .

Je moet in staat zijn zelf literatuur te zoeken en door te werken om eventu-
ele onduidelijkheden te verhelderen .

ONDERWIJS

- Mechanica wordt gegeven in hoor- en werkcolleges ; elk neemt 2* 3 kwartier

per week in beslag .
In hett hoorcollege (HC) wordt de theorie behandeld en toegelicht met voor-
beelden en demonstraties .
Het werkcollege (WC) dient voor het oefenen in het oplossen van mechanica-
vraagstukken .
Als leidraad wordt een handleiding (HL) gebruikt waarin zowel de theorie
als toelichtingen, vragen en opgaven opgenomen zijn . Deze HL bevat dus zowel

de stof voor HC als voor WC .
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ZELFSTUDIE EN TIJDBESTEDING

- Het volgen van hoor- en werkcolleges levert resultaat op wanneer je je
daarop voorbereidt, bijblijft met het bestuderen van de theorie en oefent in
het maken van vraagstukken .

- Een goed middel om een overzicht van de theorie te krijgen is het apart
noteren van kernbetrekkingen .

- Het zelfstandig oefenen in het maken van vraagstukken is nodig om voldoen-
de vaardigheid in het oplossen van mechanicaproblemen te verwerven . De
vraagstukken staan per onderdeel aangegeven in de HL .

Een globale indeling van de tijdbesteding lan er als volgt uitzien :

per week totaal

voorbereiding HC ~ uur 2 uur
HC 2 16

uitwerken + bestuderen HC ;k 6

WC 2 18
uitwerken WC 2 18

tentamen-voorbereiding 16 uur

Bij deze indeling zal de totale tijdbesteding ongeveer 76 uur bedragen .

HOORCOLLEGES

Tijdens het HC wordt de theorie welke in verkorte vorm in de HL genoteerd
staat, nader toegelicht .
Niet alle theorie zal uitgebreid in het HC aan de orde komen . Met name de
moeilijke begrippen zullen in het HC toegelicht worden aan de hand van
voorbeelden en/of uitwerkingen .
Het HC is de plaats om vragen te stellen ten aanzien van onduidelijkheden
in de stof .

WERKCOLLEGES

Het eerste kwartier van het WC wordt gebruikt om vragen die op het betref-
fende deel van de stof van toepassing zijn en ook vermeld zijn de HL, door
te spreken . Tevens kan er een voorbeeld-vraagstuk besproken worden .
De vraagstukken staan aangegeven in opklimmende moeijkheidsgraad .
Het kan gebeuren dat je de opgegeven vraagstukken tijdens het WC niet af
krijgt . Probeer die dan wel voor het volgende WC af te maken . De opgaven
zijn in uitgewerkte vorm beschikbaar en kunnen ook tussen de WC's door in-
gezien worden bij de WC-leider .
Aangezien de docent iedereen tijdens het WC moet kunnen helpen, heeft hij
geen tijd om langdurig uitleg te geven . Mede daarom wordt van je verwacht
dat je zelf bijblijft met de stof . Iemand die er blijk van geeft zich onvol-
doende voor te bereiden kan niet rekenen op intensieve begeleiding van de
docent .
Een enkele maal zal tijdens het WC gevraagd worden een vraagstuk op te los-
sen zonder dat je daarbij hulp van de docent krijgt of de HL kunt inkijken .
Voor deze oefening wordt een kort vraagstuk op tentamenniveau uitgekozen .
Het resultaat van deze diagnostische toets telt op geen enkele manier mee
in de beoordeling voor het vak, maar stelt je in staat zelf te controleren
of je het betreffende onderdeel voldoende beheerst . Je krijgt daardoor meer
inzicht in je eigen vorderingen .
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STUDIEMATERIAAL

Als studiemateriaal beschik je over

- de handleiding (HL) ;
- het boek "Inleiding in de mechanica" van Borghouts . Je hoeft dit niet zelf
aan te schaffen . Het boek staat in de Centrale Bibliotheek ter inzage ;

- SPA-werkbladen . Hierop dienen tijdens de WC's de vraagstukken uitgewerkt te
worden . SPA-blok Mechanica is verkrijgbaar bij BSA ;

- je eigen aantekeningen . Je hoeft niet alles te noteren wat de docent zegt .
Lees voor het HC het desbetreffende onderdeel door en schrijf op het HC op
wat je een verduidelijking vindt bij een moeilijk onderdeel (zie ook hoofd-
stuk 3 van "Ook studeren moet je leren .") .

GEBRUIK VAN DE HANDLEIDING

De HL is naar onderwerp opgesplitst in hoofdstukken . Elke hoofdstuk bestaat
uit de volgende onderdelen :

• Rechter pagina :
- een inleiding : wat wordt er in dit hoofdstuk behandeld ;
- de theorie ;
- herhaling van de belangrijkste punten (kernbetrekkingen) ;
- verwijzingen

- opdrachten voor gebruik op of ter
- piekertjes voorbereiding van het WC
- vraagstukken
- uitgewerkte opgave

• Linker pagina
- eventueel noodzakelijke toelichting op de theorie ;
- wiskundige achtergronden ;
- aanwijzingen voor het oplossen van vraagstukken ;
- andere achtergronden .

TENTAMENVOORBEREIDING

Het trimester wordt afgesloten met een tentamen, waarin getoetst wordt of je
de doelstellingen hebt bereikt . Een goede voorbereiding op het tentamen be-
staat in ieder geval uit :

- het nogmaals doornemen van de theorie en eventueel compleet maken van het
kernbetrekkingen-overzicht . Dit laatste is in feite de meest gecomprimeerde
vorm van wat je moet kennen . De theorie waaruit je je kernbetrekkingen hebt
gehaald moet je begrijpen en kunnen reproduceren ;

- het maken van vraagstukken die qua moeilijkheidsgraad op tentamenniveau
liggen . Achter in de bundel vind je daartoe een aantal oude tentamens .

Een goede tentamen-voorbereiding begint al met het eerste HC . Maak daarom
een goede studieplanning (zie ook weer : "Ook studeren moet je leren .", hoofd-

stuk 4 en 5) .
Bij mechanica wordt er veel aandacht besteed aan de manier waarop het vraag-
stuk aangepakt wordt . De beoordeling is dan ook aangepast aan de SPA-methode,
wat inhoudt dat de puntenwaardering onderverdeeld wordt naar de verschillende
onderdelen van deze aanpak, zoals figuur, analyse e .d . .
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6 . voorbeeld tentamen

Kenmerk :CT83/160/1375
Datum :10 juni 1983

TECHNISCHE HOGESCHOOL TWENTE
~ AFDELING DER CHEMISCHE TECHNOLOGIE

TENTAMEN MECHANICA VAN VASTE EN VLOEIBARE STOFFEN

Datum : 21 juni 1983
Tijd : 8 .30 - 12 .00 uur

LEES DIT EERST RUSTIG DOOR :

DIT TENTAMEN OMVAT

5 PAGINA'S

1 . Vul uw presentiekaart in .

2 . Zet op elk blad dat u inlevert uw naam en adres .

3 . Maak gebruik van kladpapier om uitgebreide berekeningen uit

te werken . Zet de definitieve versie op uw tentamenblad .

4 . Geef duidelijk aan met welke oplosfase u bezig bent door het

vermelden van één van de volgende termen :

figuur - analyse - KB - uitwerking - nabeschouwing .

5 . In verband met de hieraan gekoppelde puntenwaardering worden

deze punten nog eens op een rijtje gezet .

a . Maak een duidelijke figuur

- geef het assenstelsel aan

- definieer grootheden en dimensies

- onderscheid eventuele deelsystemen

b . Stel een beschouwing op ten aanzien van het gegeven

en het gevraagde .

c . Vermeld alle kernbetrekkingen die u nodig denkt te

hebben .

d . Werk de opgave uit .
e . Analyseer het gevonden resultaat .

6 . SUCCES .
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CT83/160/1375 - 2 -
dd . 10-6-'83

OPGAVE 1

10 ptn . a . Na de geslaagde lancering van de eerste kunstmaan "Spoetnik"

in een stationaire baan op 4-10-1957 maakte het russische

persbureau de baanhoogte en de omlooptijd van de satelliet

bekend . President Eisenhouwer vroeg zijn medewerkers of zij

aan de hand van die gegevens het gewicht van de kunstmaan

zouden kunnen bepalen, zodat hij een indruk kon krijgen

van de ontwikkeling van de ruimtevaarttechnologie in de

Sovjet Unie .
Wat was het antwoord van de experts aan de president en licht

dit antwoord toe .

11 ptn. b . Een man met een gewicht van 80 kg staat op een stilliggend

schip op een punt 20 m van de wal . Hij loont 8 m ten op-

zichte van het schip in de richting van de wal en stoot dan .

Hoever is hij dan nog van de wal verwijderd?

Het schip weegt 320 kg en beweegt zich wrijvingsloos in het

water .

i 20 i

OPGAVE 2
In de bodem van een verticaal-ongesteld cilindrisch vat is een

ronde opening aangebracht waardoor water wrijvingsloos uitstroomt .

8 ptn . a . Op het tijdstip t is de vloeistofhoogte in het vat h(t) .

Leid een uitdrukking af voor de uitstroomsnelheid v(t) .

10 ptn. b . Als de diameter van het vat en de opening respectievelijk

D = 1 m en d = 0,02 m bedragen en de vloeistofhoogte in het

vat aanvankelijk H = 1,25 m bedraagt, na hoeveel seconden

is het vat dan leeg?
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dd . 10-6-'83

OPGAVE 3

Een dunne ronde staaf, aan een uiteinde draaibaar om een verti-

cale as in een horizontaal vlak, roteert met een constante hoek-
snelheid wo = 10 s-1 . De lengte en de diameter van de staaf zijn
respectievelijk L = 1 m en D = 0,02 m. De massa van de staaf
m = 2 kg .

4 ptn . a . Bereken het traagheidsmoment om de rotatie-as .

Tengevolge van de luchtweerstand van de staaf wordt een weerstands-
krachtmoment op de staaf uitgeoefend . Daarbij mag worden aange-
nomen dat de stroming om de staaf over de gehele lengte turbu-
lent is . De weerstandscoëfficiënt van de staaf cw = 1,1 en de
dichtheid van lucht p = 1,25 kg/m3 .

12 ptn. b . Bereken het weerstandskrachtmoment dat op de staaf wordt
uitgeoefend .

5 ptn . c . Bereken het aandrijfvermogen dat nodig is om de hoeksnelheid

van 10 s-1 te handhaven .

9 ptn . d. Bereken de tijd waarin de hoeksnelheid is gehalveerd als de
staaf niet meer wordt aangedreven .

OPGAVE 4

Een electromotor met een massa van 10 kg en een regelbaar toeren-
tal blijkt, ten gevolge van onbalans van de rotor, een gedwongen
trilling uit te voeren zodanig dat een verticale kracht F(t)

wordt uitgeoefend op het ondersteuningsmateriaal dat naast een

elastisch gedrag ook een dempende invloed op de beweging heeft .

Het ondersteuningsmateriaal heeft een veerconstante van 103 N/m
en een dempingsconstante van 60 Ns/m . De kracht ten gevolge van
de rotor -- onbalans is : F(t) = 0,66 cos w t
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CT83/160/1375 - 4 -
dd . 10-6-'83

5 ptn . a . Stel de dynamische bewegingsvergelijking op .

IZ ptn, b . Bij welke motortoerentallen is de verticale amnlitude van de

motor groter dan 1 mm?

5 ptn . c . Welke waarde heeft de fasevertraging als het motortoerental
n = 180 min-1?

e.I
o.i

©

a =
m2(wo- .u2)Z + r2w

2
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7
. SNAP nakijk formulier
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8 . lijst van behandelde
absorptie van energie

actiekracht

arbeid

arbeidsvermogen

beginvoorwaarde

beginfasehoek

Bernoullivergelijking

botsing

centrale kracht 111 .7

centripetale versnelling 1 .7

cirkelbeweging I .5

cirkelfrequentie VIA

cirkelsnelheid 1 .7

cirkelversnelling 1 .7

conserverend veld 111 .7

continulteitsvergelijking VII .3

coórdinaten stelsels I.1

coórdinaat-transformatie 1 .4

dempingskracht V.1

dimensie I;.O

dissipatie-arbeid VI.15

dissiperende kracht iII.7

eenheidsvector 1 .2

eenparige beweging II .3

elastische botsing IV .S

elastische kracht VIA

energie-behoudswet 111 .7

Euler-vergelijking VII .7

faseverschuiving VI .11

frequentie-karakteristiek VI .13

gedempte trilling VI .S

gedwongen trilling VI .9

geisoleerd systeem IV.3, V.13

gewichtskracht 11 .5

gravitatiekracht 11.5

hoeksnelheid 1 .3

hoekversnelling 1 .3

hydrostatische druk VII .2

impuls Ii.l

impuls-balans 11 .13, IV .1

impuls-behoudswet IV.3

impulsinhoud II.11

impulsmoment V.9

impulsstroom II .11

incompressibel VII.13

inwendig product 1.6

onderwerpen
kinetische energie 111.3, V .7

kleefconditie VII.9

kracht 11 .1

krachtmoment V.3

krachtveld 111 .5

kritieke demping VI.7

kurketrekkerregel 1.6

laminaire stroming VIi .13

lijnintegraal III.1

massamiddelpunt V.1

massastroom iI .11, VII .3

massatraagheidsmoment V.5

onelastische botsing IV.9

ongedempte trilling VI .3

opgelegde kracht VI.1

opgenomen arbeid VI.15

orthogonale coórdinaten n3

overgedempte trilling VI .7

parallellogramregel I.1

periode VI.5

perkenwet van Keppler V.8

plaatsvector 1.3

poolcoórdinaten 1.3

potentiaalfunctie 111 .5

potentiéle energie 111 .5

radiale richting 1 .5

randvoorwaarden I .1

reactiekracht 11.3

rechtse schroef 1.3

resonantie VI.13

restitutie coèfficiént VI .11

rotatie om vaste as V.3

rotatie-energie v.7

scalair product 1 .6

schuifspanning VII.11

Steiner verschuivingsstelling v .5

stoot IV.1

stromingsveld VII.3

stroomlijn VII.3

stroombaan VII .3

stroombuis VII .3

systeemelement II.4

s,steemscheiding Ii .4

tijdintegraal IV.1, V.11

traagheidskracht VII .13

transformatie (coórd.) 1.4

transversale richting 1.5



trillLngsfreqi entie VI.5

trillingstijd VI .5

turbulente stroming 11 .9, VII .13

uitwendig product n6

vectorproduct n6

veerconstante II•9

veerkracht 11 .9

vermogen 111.9

versnelling I•1

visceuze kracht VII .13

viscositeit VII.11

volume-stroom VII.17

vrij massapunt 11 .3

vrije trilling VI .3

weerstandsco€ffici€nt II .9

wrijvingscoéfficiént 11 .7

wrijvingskracht 11 .7

zwaartekracht 11.5

zwakke demping VI.S
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9 . Enquete juni 1983
0 . Naam :

(wordt alleen gebruikt bij de verwerking van deze
vragenlijst)

Tentamencijfer (wordt later ingevuld) :

1 . Werkcollegegroep :

2 . Op welke wijze heb je je zelfstudietijd voor mechanika
besteed? Kun je dit globaal in percentages uitdrukken
(in gehele getallen invullen in de hokjes)

bestuderen van de theorie R=40 .1$

maken van vraagtukken

zonder gebruik van handleiding en
aantekeningen 2=16 .3%

met gebruik van handleiding en
aantekeningen 5'c=36 .4%

bestuderen van piekertjes voor het
werkcollege x= 7 .1%

3 . Hoe groot is het percentage piekertjes waar je
zelfuitgekomen bent?

x=49 .0%

4 . Tijdens de cursus lag de nadruk op het systematisch
aanpakken van een probleem, met name in de fasen
figuur-analyse-kernbetrekkingen . Vond je dit zinvol?

ja 1
enigszins 2 x=1 .429 ; s=0 .612 .
nee 3

5 . Wat vond je van de hoorcolleges?

r zeer onoverzichtelijk 1 2 3 4 5 zeer overzichtelijk

R=3 .429 ; s=0 .890 .

J
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\
heel onduidelijk 1 2 3 4 5 heel duidelijk

x=3 .388 ; s=0 .862 .

J

r heel moeilijk 1 2 3 4 5 heel makkelijk

x=3 .102 ; s=0 .848 .

J

t \
nutteloos 1 2 3 4 5 heel nuttig

\1 3E=3 .449 ; s=1 .001 .
J

6 . Wat vond je van de werkcolleges?

van de bespreking van het huiswerk heb ik

weinig opgestoken 1 2 3 4 5 veel opgestoken

3E=2 .224 ; s=1 .085 .

bij het maken van de opgaven tijdens het werkcollege
kreeg ik van de docent

onvoldoende 1 2 3 4 5 voldoende
begeleiding begeleiding

x=3 .245 ; s=1 .422 .

over de manier waarop je mechanika problemen moet
aanpakken heb ik

weinig geleerd 1 2 3 4 5 veel geleerd

x=3 .143 ; s=1 .118 .

83



ik vond de werkcolleges

i
nutteloos 1 2 3 4 5 heel nuttig

3E=3 .286 ; s=1 .514 .

7 . Wat vond je van de handleiding?

zeer 1 2 3 4 5 zeer
onoverzichtelijk overzichtelijk

x=3 .714 ; s=1 .000 .

1

zeer onvolledig 1 2 3 4 5 te uitgebreid

1=2 .531 ; s=0 .844 .

J

\

heel onduidelijk 1 2 3 4 5 zeer duidelijk

3t=3 .102 ; s=0 .963 .

/

oninteressant 1 2 3 4 5 interessant

x=3 .286 ; s=1 .242 .

J

te weinig voorbeelden 1 2 3 4 5 te veel voorbeelden

3t=2 .286 ; s=0 .764 .

/
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8. Wat vond je van de verhouding HC/WC?

%

relatief te veel 1 2 3 4 5 relatief te veel
HC WC

R=2 .857 ; s=1 .555 .

9 . Heb je het boek van Borghouts gebruikt?

voor theorie

nooit 1 2 3 4 5 vaak

5E=1 .6543 ; s=1 .267 .

voor uitgewerktevraagstukken

nooit 1 2 3 4 5 vaak

x=1 .4980 ; s=1 .063 .

10 . Hoe waardeer je de volgende onderdelen wat betreft
hun nut voor het leren oplossen van
mechanika-vraagstukken?

de SPA-aanwijingen voor de aanpak

goed 1
matig 2
slecht 3

SE =1 .571 ; s=0 .677 .

het werken op het SPA-werkblad

goed 1
matig 2 3c=2 .063 ; s=0 .810 .
slecht 3

85


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48
	page 49
	page 50
	page 51
	page 52
	page 53
	page 54
	page 55
	page 56
	page 57
	page 58
	page 59
	page 60
	page 61
	page 62
	page 63
	page 64
	page 65
	page 66
	page 67
	page 68
	page 69
	page 70
	page 71
	page 72
	page 73
	page 74
	page 75
	page 76
	page 77
	page 78
	page 79
	page 80
	page 81
	page 82
	page 83



