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Discussienota 

verband houdende met de planning van de 

onderwijsruimten op de T.H.E. in 1980. 

W.A.T. Meuwese en W.L. Esmeijer. 

Januari 1970. 

Samenvatting 

Een procedure die leidt tot een antwoord op de vraag: 

Wat moeten wij doen om aan de ruimtebehoeften in 1980 11 

op de T.H.E. te kunnen voldoen" 

zal onder meer moeten bevatten het genereren en het 

analyseren van gedachten over mogelijke 

in de toekomst. 

In deze nota zijn een aantal van deze mogelijkheden 

samen gebracht ; zij hebben zowel berrekking op het 

gebruik van materiele hulpmiddelen als op de nieuwe 

vormen van onderwij s.  
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1 .  Inleiding 

De vraag "wat moeten wij doen om aan de ruimtebe- 

hoeften 1980 op de T.H.E. te kunnen voldoen" is 

een probleem dat zodanig complex is dat de kans op 

een aanvaardbare oplossing duidelijk wordt verhoogd 

wanneer het probleem op systematische wijze door 

een aantal mensen wordt bewerkt. 

Om een optimale oplossing te verkrijgen (wat daar 

dan ook onder mag worden verstaan) is het van belang 

om ten minste de volgende punten onder ogen te zien. 

1 .  Er moet, zo mogelijk vooraf, worden vastgesteld 

met welke niet - of nauwelijks te beinvloeden 

ranhoorwaarden rekening moet worden gehouden. 

Voorbee1d:Volgens prognoses komen er 7000 

studenten in 1980, enzoyoort. 

2 .  Het proces van genereren van mogelijke alter- 

natieven moet zoveel mogelijk worden vrijgehouden 

van detailkritiek en vooroordelen. 

3 .  Bij de analyse van de verkregen alternatieven 

moeten feiten, rationele argumenten en gevoels- 

matige uitspraken duidelijk onderscheiden kunnen 

worden. Voor een poging tot een bijdrage op het 

gebied van 2.  en 3 . :  zie paragraaf 2. 
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4 .  Een beslissingsstrategie, dwz. een plan om in 

beslissingssituaties te kiezen tussen alternatieve 

richtingen, moet helder zijn voordat het beslissen 

zelf een aanvang neemt. De elementen in een 

beslissingssituatie moeten zoveel mogelijk expliciet 

en operationeel worden gemaakt. 

Op een van de A.B.C. vergaderingen waar werd gedis- 

cussieerd oyer ruimtebehoeften in de toekomst pleitte 

de secretaris van deT.H,E. Mr. van Eerde voor een 

gedachtenwisseling oyer toekomstige wijzen van kennis 

overdracht. 

De schrijyers van deze nota hopen hiermee een bij- 

drage aan deze gedachtenwisseling te geven. 

Zij beperken zich tot een stuk informatie en analyse. 

Z i j  hepen dst de  presentatie zodanig is dat deze geen 

a&nle;d;ng g e e f t  to-; directe daard....r wel l icht  

voorbarige conclusies ten aanzien van beslissingen 

maar - wel tot het aandragen van meerdere en veelzijdige 

informatie benevens rationele toetsingsmogelijkheden, 

zodat in een later stadiummet behulp van een over- 

zichtelijk stelsel gegevens de nodige conclusies 

kunnen worden getrokken met betrekking tot de te 

volgen koers. 
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2. Een aantal mogelijkheden van onderwijs ontwikkeling 

2.1 Opmerking vooraf: We zullen onze aandacht richten op 

de zgn. basisopleiding (begeleiding) van grote groepen 
e e studenten. Voorbeeld: 1 en 2 studiejaar. 

2.2 Mogelijkheden met in hoofdzaak handhaving van het systeem: 

basisopleiding - eindstudie ; basisopleiding met stan- 
daard colleges, standaard instructies, standaard practica. 

Wanneer de onderwijs-doelstellingen zoals zij min of 

meer zijn geformuleerd en in concreet onderwijs operatio- 

neel worden gemaaktjikyezen gehandhaafd blijven dan 

zal een van de belangrijkste punten van overweging 

zijn de verhoging van de efficientie van het onderwijs 

zowel op het personele als op het materiele vlak. 

Een aantal karakteristieken van de huidige toestand 

zijn : 

s'ochtends: colleges. 

Docenten zijn persoonlijk aanwezig. Z ij presenteren 

zich aan de grote groep studenten op vaste uren met 

met vaste voordrachten. Individueel contact met stu- 

denten is sporadisch. De prakticum ruimten zijn in 

hoofdzaak onbezet. 

s'middags: instructies ; practica. 

Meestal moet een standaard-programma worden doorlopen. 

De docent kan fndiyiduele hulp bieden bij moeilijkheden 

die de studeng ondervindt. 



Ander persoonlijk contact is sporadisch. 

mgegaan moet worden met welke technische hulpmiddelen 

deze betrekkelijk onpersoonlijke leergang is te modi- 

ficeren. Hierbij moet tevens worden aangegeven of er 

aanwijzingen resp. bewijzen zijn dat er in dat geval 

essentiele elementen in het onderwijs verloren gaan. 

Deze aanwijzingen kunnen gevonden worden in de litera- 

tuur, bijvoorbeeld : Rossi & Biddle 'The New Media and 

Education" i 966. 

Enige mogelijkheden tot modificaties van colleges 

worden hieronder aangeduid en van kort commentaar 

voor z ien. 

1 .  

2. 

Gesloten net - televisie. 

Grote aantallen studenten worden in meerdere grote 

zalen opgevangen. De docent presenteert zich op ge- 

fixeerde tijden via deT .V.$ eventueel met tussen- 

komst van beeldband. Deze methode biedt geen soulaas 

ten aanzien van het ruimteprobleem, wel ten aanzien 

van het docenten probleem. 

Open net - televisie. 

Studenten kunnen eventueel thuis het college volgen. 

Uitzending op gefixeerde tijden. Het ruimteprobleem 

i s  verinl~derd. evenals het docentenprobleem, 
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P 

2 . 3  

Opmerking bij 1 en 2. 
Onderzoekingen maken het waarschijnlijk dat op deze 

wijze weinig o f  geen essentieel verlies zal worden 

geboekt vergeleken met de massacolleges. 

argumenten gehoord bv. : "De docent kan de reactie 

van de zaal waarnemen, zijn onderwijs daar naar richten 

en op deze wijze betere resultaten boeken". Vele uit- 

spraken van dit type hebben geen steun gekregen via 

experimentele resultaten. 

Er zijn echter effecten die - ver uitgaan boven de ex- 

perimentele ruis. Belangrijk zijn de volgende klas- 

sieke punten : 

Actief meedoen en responsie. 

Deze effecten kumen worden bereikt met behulp van 

kleine coherente groepen. De vele kleine groepen maken 

het ruimteprobleem eenvoudiger door de grotere mogelijk- 

heden van spreiding in ruimte en tijd. 

Het docentenprableem dat in dit geval wellicht de fles- 

senhals is, lijkt te kunnen worden opgevangen door doel- 

matig gebruik van leermiddelen. 
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De volgende hulpmiddelen zijn bv. mogelijk: 

I .  Het klassieke hulpmiddel: 

gedrukte tekst, boek. 

2. Bandweergave apparatuur met dia's, eventueel 

met mogelijkheid tot onderbreking en herhaling. 

3 .  Instructiefilm resp. beeldband apparatuur 

met mogelijkheid t o t  onderbreking en herhaling. 

Bij een doelmatig gebruik van de leermiddelen zal de 

docent een verschuiving van zijn taak ervaren. 

Het zuivere en soms routinematig overdragen van in- 

formatie kan voor een groot gedeelte worden overgelaten 

aan de moderne media. 

De docent zal meer tijd beschikbaar krijgen voor het 

construeren en eyaiueren van OnderwijssysteIiìen eïì 

voor het optreden als discussiepartner en raadgever 

van studenten. 

Xeuwe vormen van onderwijs. 

Inschakeling van televisie en andere vormen van 

automatisering kan de efficientie van het onderwijs 

verhogen en kan de hogeschool in staat stellen 

grotere aantallen studenten op te leiden. 
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Fundamentele concepties t.a.v. doelstellingen en 

onderwijsvormen blijven op deze wijze onaangetast. 

Bij de planning van de universiteit van de toekomst 

zou er echter ook van kunnen worden uitgegaan, dat 

het onderwijs geheel of gedeeltelijk op een andere 

visie zal moeten worden gebaseerd. 

Enkele overwegingen, die bij deze planning een rol 

kunnen spelen zijn: 

i. Onderwijs zou mQeten aansluiten bij individuele 

verscGllen in capaciteiten, persoonlijkheid, 

interessen en yomen Tan informatieverwerking. 

Dit yereist flexibele, dynamische onderwijs- 

systemen. 

2. De zich zeer snel ontwikkelende technologie en 

het steeds complexer worden van de maatschappij 

doen een steeds zwaarder wordend beroep op het 

vermogen yan de ingenieur om op wetenschappelijke 

wijze probiemen op te lossen. Inplaats van de vak- 

diciplines zou het "probleem oplossen" centraai 

gesteld kunnen worden. Dit vereist het gebruik 

bekend zijn of nog ontwikkéld moeten worden. 
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3 .  

4 .  

5. 

6 .  

- 

De student zou voortdurend met een actief leer- 

proces bezig moeten zijn. Dit vereist nieuwe 

vormen van begeleiding. 

De student zou zelfstandig moeten studeren; dat 

wil zeggen dat hij I__ zelf verantwoordelijk zou zijn 

voor de planning en uitvoering van zijn studie- 

programma. 

Het onderwijssysteem zou openmoeten staan voor 

grote aantallen studenten en toch efficient bestuur- 

baar moeten zijn. Dit vereist automatisering en 

rationalisatie van een aantal functies. 

De universiteit zoumeeten vooruitlopen op de ont- 

wikkeling van de maatschappij. Dit vereist inge- 

bouwde mogelijkheden tot snelle verandering. 

Alle te creeëren vormen van onderwijs zullen steeds af- 

hankelijk zijn van de gekozen uitgangspunten. 

Discussie over deze uitgangspunten en over onderwijs- 

systemen die deze gekozen uitgangspunten (kunnen) realiseren 

zal moeten voorafgaan aan de planning van de ruimte 

waarin het systeem zal worden geinstalleerd. 
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, 

Op ver s chi 11 ende plaat sen wordt ge ex per imen t eerd met 

nieuwe onderwijssystenien, die elk hun eigen eisen aan 

ruimtelijke voorzieningen stellen. 

Enkele voorbeelden, die als alternatieven in de dis- 

cussie kunnen dienen: 

1 .  Geindividualiseerde systemen gebaseerd op zelf- 

werkzaamheid zijn bijvoorbeeld het Continuos 

Progress Plan van Bucknell University, en het 

Self-paced Study Program van M.12 . 
Deze systemen zijn gebaseerd op klassieke doel- 

stellingen, maar richten zich op een drastische 

wijziging in het onderwijsproces.(zie bv. Green, 

1969 en Keller, 1968). In dergelijke systemen 

werkt de student aan de hand van "study guides" 

waarin doelen voor een eenheid werk worden ge- 

steld, en i)?tcfced~.~res wrden gesuggereerd om ze 

te bereiken met behulp van een vzrscheideaheid 

aan onderwijsmiddelen. 

Zeer gedetailleerde vormen van geindividualiseerd 

onderwijs met behulp van computers worden be- 

proefd aan Harvard University (zie bv. Stolurow, 

1969). 

2. 

Het onderwijsaanbod is hier gebaseerd op modellen 

voor het leerproces; de keuzen gedaan door de 
~ 

individuele 

dicties op basis van zijn studie-historie, 
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3 .  De University of Illinois heeft een zeer groot 

computersysteem met 4000 terminals in ontwikkeling 

zie Bitzer en Skaperdas, 1969) 

Dit is een eerste poging om onderwijs met behulp 

van computers economisch rendabel te maken. 

4 .  Een geheel nieuw systeem van onderwijs waarin alle 

grondstellingen van het klassieke onderwijs discu- 

tabel worden gesteld is het Science Study 

Program, dat aanM.1.T. dit jaar voor het eerst wordt 

beproefd. In dit systeem worden alle grenzen tussen 

5. 

disciplines doorbroken, is het onderwijs maximaal 

flexibel en dynamisch, wordt de student maximale 

verantwoordelijkheid gegeven voor zijn eigen studie- 

gang, bestaan geen examens of tentamens en is onder- 

zoek van het begin af in het onderwijs geintegreerd 

(ERC - HE, i969j. 
Op verschillende universiteiten, o.a. de University 

of Michigan, bestaan "Dial Acces" systemen, die het 

studenten mogelijk maken door het draaien van een 

codenummer op een teiefoonschijf studiemareriaai op 

te roepen. Een computer regelt de prioriteiten, en 

adviseert over dingen als voorkennis nodig voor de 

aangevraagde eenheid, wat er mee bereikt kan worden 

en dergelijke. Deze systemen dienen meestal (nog) 

voor aanvulling van het klassieke onderwijs. 
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Dit zijn enkele voorbeelden, die met vele andere zijn 

aan te vullen. Het zou wenselijk zijn dat deze ont- 

wikkelingen worden bestudeerd, zodat wellicht een eigen 

variatie kan worden gevonden, die nt-: kan zijn 

voor ontwikkelingen en experhenten aan de T.H.E.  

Als de planning van het onderwijs zich mede zal gaan 

baseren op nieuwe uitgangspunten en nieuwe onderwijs- 

vormen, lijkt hat noodzakelijk de nieuwe gebouwen zo 

te ontwerpen, dat een verscheidenheid van experimenten 

mogelijk is. Snelle en weinig kostbare veranderingen 

van ruimtelijke indeling en technische voorzieningen 

zullen dan:swaarschijnlijk meerdere malen moeten worden 

aangebr ach t. 
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