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samenvatting 

Hoofdstuk 1: Sinds de start van de kursus Maatschappijwetenschappen, 

in september 1977, hebben 809 studenten de drie delen afgerond. 

In deel II en III heeft de student keuzevrijheid, waarvan goed gebruik 

wordt gemaakt, hoewel er enkele blokken (in deel II) en kolleges 

(in deel III) zijn die relatief erg veel studenten trekken. 

Hoofdstuk 2: V~~r de blokken van deel I slaagt gemiddeld genomen 68% 

van de studenten bij de eerste poging, er zijn echter grote verschillen 

tussen de blokken wat betreft de moeilijkheidsgraad. De totale tijd ... 

besteding v~~r deel I blijft gemiddeld onder de 125 uur die het uitgangs

punt was. Over het algemeen zijn de studenten tevreden over de blok-

ken van deel 1. 

Hoofdstukken 3 en 4: Dit laatste geldt, zelfs in sterkere mate, ook 

voor de blokken van deel II en de kolleges van deel III. 

Hoofdstuk 5: Het meest bekritiseerde aspekt van de kursusopzet zijn de 

meerkeuzetoetsen in deel I. Deze veroorzaken een oppervlakkige manier 

van leren. Bij een aantal kolleges van deel III is een probleem dat 

de grote Iijn ontbreekt. 

Hoofdstuk 6: OVer de in de kursus behandeide onderwerpen zijn de stu

denten tevreden.tot zeer tevreden. In deel II en III hangt dat uiter

aard mede samen met het feit dat studenten zelf uit het aanbod moqen 

kiezen. 
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INLEIDING 

Met dit verslag eindigt het projekt dat ik vanaf juli 1978 heb uitge-

voerd bij de groep Onderwijsresearch van de Technische Hogeschool Eindhoven. 

Ik bezette een plaats die door de Hogeschoolraad uit de zogenaamde centrale 

beleidsruimte was beschikbaar gesteld voor het evalueren van de (toen) 

nieuwe kursus Maatschappijwetenschappen. 

Ik heb in die 4 jaar getracht, op allerlei manieren de docenten en 

beleidmakers van deonderafdeling der Wijsbegeerte en Maatschappijweten

schappen op de hoogte te houden van de stand van zaken en suggesties te 

doen voor verbeteringen. In vaktermen: ik heb meer aan formatieve dan aan 

summatieve evaluatie gedaan, en van een tamelijk 'illuminatieve' soort. 

Het leek mij overbodig, al mijn bevindingen en opmerkingen in dit eindver

slag te herhalen, die kunnen worden nagezocht in de bijgevoegde lijst van 

publikaties. Met name in het interimverslag van maart 1980 wordt een grote 

reeks vanonderwerpen uitputtend behandeld. 

Dit eindverslag heeft 3 functies: 

1. Een overzicht geven van de aantallen studenten die de diverse onderdelen 

hebben gedaan, hun prestaties, tijdbesteding en hun mening over de 

kursus (hfdst 1 tim 4). 

2. Enkele samenvattende kOnklusies naar voren brengen over de onderwijsvorm 

(hfdst 5) en de onderwijsinhoud (hfdst 6). 

3. Een overzicht geven van de door mij uitgevoerde werkzaamheden en de 

verschenen publikaties (bijlage). 

Een korte toelichting op de manier van materiaalverzamelen. Na het interim

verslag is niet meer door aIle deelnemers aan deel I de vragenlijst 1nge

vuld. Ik heb volstaan met een steekproef van steeds 60 studenten per blok 

in september '79, sptember 'SO en september '81. 

De lezers die kennis willen nemen van mijn konklusies, zonder eerst de grote 

hoeveelheid gepresenteerde cijfers door te worstelen wil ik graag recht

streeks verwijzen naar de paragrafen 5.2. (blz.24 ) en 6.2. (blz.29 ). 
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HOOFDSTUK I STUDENTENAANTALLEN 
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1.1. Aantal deelnemers aan de kursus 

Op 1-7-'82 hadden 809 studenten de totale kursus afgerond. Hoeveel 

studenten de afzonderlijke delen hadden afgerond staat vermeld in tabel 

1, uitgesplitst naar afdeling. Om een maatstaf te hebben staat in de 

tabel ook per afdeling vermeld wanneer de kursus verplicht werd, en de 

gemiddelde generatiegrootte vanaf dat jaar. Oit geeft een indruk, welk 

deel van de in aanmerking komende studenten al be zig is met de kursus. 

Tabel 1: Aantal afgeronde delen van de kursus, uitgesplitst naar afdeling. 

Peildatum 1-7-'82 

afd kursus aantal studenten deel I deel II deel III kursus 

E 

N 

W 

B 

T 

I 

verplicht voor wie kursus afgerond afgerond afgerond afgerond 
vanaf verplicht is. 

genera tie '77 4 generaties van 297 190 94 228** 
+ 130 studenten 

generatie '77 4 generaties van 258 tiD 126 92 
+ 70 studenten 

generatie '77 4 genera ties van 262 140 115 122 
+ 100 studenten 

generatie '77 4 generaties van 257 n.v.t. 94 229 
+ 150 studenten 

genera tie '78 3 genera ties van 140 82 12 138 
+ 70 studenten 

generatie '81 1 generatie van 3 n.v.t. 
64 studenten 

Totaal 1217 522 441 809 

*Vermeld is de gemiddelde generatiegrootte in het 2e studiejaar, het 
jaar waarin de kursus staat ingeroosterd. Oe afvallers in het Ie jaar 
zijn dus weggelaten. 
Bron: Statistisch Jaarboek 1981, T.H.Eindhoven 

**"~t lijkt misschien vreemd, dat er studenten zijn die de kursus in 
z'n geheel hebben afgerond die niet deel II en/of deel III hebben af
gerond. Oit komt doordat bepaalde studenten op grond van een overgangs
regeling deel II en/of deel III niet hoefden te doen en doordat sommi
gen er iets anders voor in de plaats doen (milieukunde, projekten). 
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1.2. Verde ling over de biokken van deel II 

In deel II van de kursus zijn in totaal 1617 blokken afgerond. In tabel 

2 staat vermeld, hoe de beiangstelling over de verschillende blokken is 

verdeeld. Daarbij moet men bedenken, dat niet aIle blokken op het zelfde 

moment zijn ingevoerd. 

Tabel 2: Aantal afgeronde biokken van deel II. 

Peildatum 20-1-'82 

Siok 

~~~~~~!~~~~ 
Slok 11: prognostiek 
Biok 12: definitieleer 
Biok 13: logica I 
Slok 14: logica II 

Filosofie ---------Blok 21: kunstmatige systemen 
Biok 22: gevolgen van de techniek 
Blok 23: mansen en machines 
Blok 24: biologie, techniek en science fiction 

~~~~~!~_~~Z~~~!~9!~ 
Slok 31: vergadertechniek 

Aantal 

44 
93 
72 
46 

19 
39 
49 
67 

Biok 32+33: gedragsverandering 63 
Blok 34: het begrip creativiteit en de structuur van het 73 

creatieve denken 

Sociologie 
Blok-4I7-de sociologische structuur van wetenschappe- 94 

lijke veranderingen 
Siok 42: kapitalisme en klassebewustzijn 70 
Siok 43: ontwikkelingsmodellen 40 
Siok 44: inleiding in de problematiek der ontwikkelings-

landen sS 
Slok 45: wetenschap, techniek en de moderne industriele staat 38 

Economie --------Slok 51: geIdwezen 301 
Siok 52: economie en milieu 21 
Biok 53: bedrijfseconomie 111 

Arbeidsverhoudingen en Recht 
sIok-6I7-1nlelding-lndustrlal relations 
Siok 62: sociale geschiedenis 
Slok 63: inieiding recht 

Toegepaste Taalkunde 
Blok-747-computertaalkunde 

TOTAAL 

84 
21 

198 

16 

1617 
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1.3. Verdeling over de blokken van deel III 

In deel III van de kursus zijn 748 toetsen afgelegd. In tabel 3 staat 

vermeld, hoe deze zijn verdeeld over de verschillende keuzekolleges. 

Net alle keuzekolleges zijn al vanaf de start van deel III gegeven. 

Deze keuzekolleges zijn niet de enige mogeUjkheid om . aan de verplichtingen te 

voldoen. Een student kan ook een zelf ontworpen of door de afdeling WenMW 

aangeboden projekt volgen. In de afgelopen 3 kursusjaren hebben in totaal 

85 studenten van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 

Tabel 3: Aantal afgeronde blokken van deel III. 

Peildatum 1-7-'82 

kollege 

0.931.(, Taal als Communicatiemiddel 

0.932.0 Problemen van ontwikkelingslanden 

0.933.0 Methodologie en de historische ontwikkeling van de 
Natuurwetenschappen 

0.934.0 Aktuele Economische Problemen 

0.935.0 Kwantitatieve Economie 

0.936.0 Onderwerpen uit de Sociologie 

0.937.0 Onderwerpen uit de Sociale Psychologie 

0.938.0 Logica 

0.939.0 Mens en Techniek 

0.940.0 Sociologie van de Stad 

0.941.0 Ruimtelijke Economie voor Bouwkundigen 

0.942.0 Omgevingspsychologie 

0.943.0 Bedrijfseconomie voor Bouwkundigen 

0.944.0 Filosofie van de Natuurwetenschappen voor 
Natuurkundigen 

TOTAAL 

Aantal 

57 

29 

28 

67 

37 

7 

105 

23 

67 

47 

24 

161 

95 

1 

748 
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HOOFDSTUK II DEEL I VAN DE KURSUS 
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Voor de 5 blokken van deel I is in totaal 6501 maal een eerste toets-

poging gedaan. Daarvan waren er 4438 (68%) voldoende. De percentages vol

doendes bij de verschillende blokken zijn vermeld in tabel 4. Deze 

cijfers betreffen alle eerste toetspogingen vanaf de start van deel I. 

Nagegaan is, of de slaagpercentages vanaf september 1980, toen herziene 

toetsvragen werden ingevoerd, een andere tendens vertonen. Dit is in 

sterke mate het geval bij b10k 2, waar het s1aagpercentage vanaf die tijd 

92% is, bij de andere blokken is geen verschil te konstateren. Bij blok 2 

kan meespelen, dat in september 1980 de zekerheidsaanduiding werd afgeschaft. 

Tabel 4: Percentage voldoende gemaakte eerste toetspogingen, 

uitgesplitst naar blok. 

Blok percentage totaal aantal eerste 
voldoende toetspogingen 

1. Methodologie 83 % 1266 

2. Filosofie 82 % 1488 

3. Socia1e Psychologie 71 % 1281 

4. Soci010gie 55 % 1275 

5. Economie en Sociaa1 Recht 51 % 871 

6. Inleiding Economie voor 35 't 320 
t! Bouwkunde ) 

Totaa1 68 % 6501 

x ) Bouwkundestudenten doen niet blok 5 maar blok 6. 
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In de vragenlijst die vanaf het begin van de kursus door elke student 

na elke toets is ingevuld wordt gevraagd, een schatting te geven van 

de bestede tijd. In tabel 5 staan de resultaten vermeld uit het interim

verslag en van de 3 steekproeven die daarna zijn onderzocht. De tendens 

uit het interimverslag blijft ongewijzigd: de tijdbesteding bij blok 2, 

3 en 4 blijft binnen de 25 uur die het streefcijfer was, terwijl de 

blokken 1 en 5 te veel tijd kosten. Bet totaal aantal uren voor biok 1 

tim 5 Iigt nog steeds onder de 125, hoewel een lichte stijging is te kon

stateren. 

Benadrukt moet worden, dat bij deze cijfers geen rekening is gehouden met 

de tijd, doorgebracht in de toetsruimte en de tijd, nodig voor herkan

singen. Daarmee rekening houdend komen veel studenten ruim boven de 125 

uur. 

(Voor de vragenlijst zie de bijlage) 

Tabel 5: ~antal uren voorbereiJing voor eerste toetspog1ng: gemiddelde en standaarddeviatie, 

'Ji tgespli ts 1; naar blok. 

Blok !;ot juli '79 sept. t 79 sept. '80 sept. 
x sd n x sd n iii sd n .;; sd n 

1. Me thodologie 27,S 16,3 426 30,8 14,7 57 33,2 22,1 58 30,3 

2. Filosofie 17,7 9,0 299 19,8 10,2 60 17,1 9,8 60 16,9 9,3 60 

3. Sociale 21,8 11,7 230 23,0 11,2 60 22,0 9,8 60 21,8 13,8 S8 

Psychologie 

4. Soci010gie 24,5 14,7 218 23,9 15,0 60 26,7 13,2 60 21,2 14,4 58 

5. Economie en 
20,2 58 Sociaal Recht 25,6 15,1 234 24,5 10,7 60 29,3 14,8 60 31,0 

6. Inleidinq Econo-
26,2 12,7 58 roie (B) 34,6 23,2 11 te klein aantal 

1407 122,0 * 297 128.3 * 298 121,2 * 291 

*Het. t.otaal aantal uren voor blok I tim 5 is niet p.,r student vastgesteld, de vermelde cijfers 

Detreffen een optelling van de 5 gemiddelden. Daardoor kan over het totaal aantal uren geen 

standaarddeviatie worden berekend. 
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2.3. Mening van studenten 

De tabellen 6 tim 11 geven de resultaten van een reeks vragen uit de na 

eike toetspoging ingevulde vragenlijst. Per vraag worden apart vermeld 

de resultaten uit het interimverslag en die van de 3 daarna onderzochte 

steekproeven. 

De antwoorden over een blok blijken in de loop der tijd opvallend stabiel. 

De belangrijkste konklusies zijn als voIgt. 

!~~~!_§: De mening over de literatuur ligt bij de hlokken 2, 4, 5 en 6 

rond het midden van de 4-puntschaal, hij hlok 3 aan de positieve kant en 

bij blok 1 onverminderd aan de negatieve kant. 

Tabel 7: AIleen bij blok 1 is men tevreden over de oefenvragen. De oefen-

vragen van biok 2 vinden veel studenten ronduit slecht. 

!~~~!_~: De zwaarte van de blokken 2 en 3 ligt het meest in de buurt van 

skore 3 'juist goed'. Biok 1 en 5 vindt men meer dan gemiddeld zwaar, 

biok 4 Iijkt men het laatste jaar wat Iichter te vinden, dit hangt misschien 

samen met de nieuwe druk van het boek. 

!~~~!_~: Wat betreft de mate waarin zij belangstelling wekken is er niet 

veel verschil tussen de blokken. Blok 1 wekt het mlnst de beiangstelilng, 

maar de gemiddeide skore blijft aan de positieve kant van de 4-puntschaal. 

Opvallend is, dat biok 6 er wat dit betreft niet slecht afkomt. Ook uit de 

andere tabellen hIijkt geen extreem negatieve mening over dit hlok, het 

lage slaagpercentage (vgl. tabel 4) is dus niet te verklaren door gebrek 

aan motivatie. 

!~~!_l2: De aansluiting tussen leerstof en toets wordt bij biok 1 het heste 

beoordeeld, de gemiddelde skore van dit biok Iigt dicht bij 2 = 'goed'. De 

andere hlokken liggen tussen hlok 1 en het midden van de 4-puntschaal. Bij 

blok 4 lijkt een verbetering opgetreden sinds het herzien van de toets

vragen in september 1980. 

~~~!_!!: De toets van blok 5 vindt men het zwaarst, de gemiddelde skore 

is 2 = 'moeilijk'. De toets van blok 2 vindt men het minst zwaar, de ge

mVl:lelde skore is 2,6 (skore 3 e: 'tamelijk gemakkelijk'). Ook bij deze vraag 

Lijkt het oordeel over biok 4 vanaf september 1980 verbeterd. 
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Ta!;)el 6: Vraay S: Dc t .. bestuderen literatuur voor dit blok Yond il<: l-uitlltel<end, 2"goed, 3_tlq, 4 .. s1echt 

Gemhldelde en standaarddeviaUe 

Slolt 

1. Methodologie 

2. Filosofie 

3. Sociale PsycholO9ie 

4. Soci01091e 

S. Economie en 
Sociaal Recht 

6. lnleiding Economie 
(8) 

t;;.ot juli ' 79 

2,9 

2,4 

2,2 

2,6 

2,4 

1,9 

sd 

0,7 

0,7 

0,6 

0,8 

0.6 

n 

437 

305 

233 

224 

236 

10 

_sept. '79 
x sd n 

3,0 0.7 

2,6 0,8 

2,1 0,6 

2,4 0,7 

2,4 0,7 

59 

60 

59 

60 

59 

sept. '60 
.r sd n 

2,9 0.7 

2,4 0,7 

2,1 0,6 

2,7 0,8 

2,3 0.7 

59 

60 

59 

60 

60 

te kleine aantallen 

sept. '81 
:;; sd n 

3.0 

2,5 

2.1 

2,4 

2,6 

2,4 

0,7 

0,8 

0,6 

0,7 

0,6 

57 

60 

60 

60 

59 

59 

Tabel 7: Vraag 11: De oefenvragen bij dit blok vond ik: l-uitstekend, 2=qoed. 3-matlg, 4=slecht 

Gemidde1de en standaarddev1at1e 

Blok 

1. Methodologie 

2. Filosofie 

3. sociale Psychologie 

4. Soc10109ie 

S. Economie en 
Sociaal Recht 

6. Inleiding Economie 
(8) 

t;;.ot juli '79 
::c sd n 

2,1 

3,3 

2,8 

2,7 

2,6 

2,8 

0,5 

0,7 

0,7 

0,1 

0,7 

1,0 

170 

134 

122 

110 

120 

10 

sept. '79 
i sd n 

2,6 

0,7 

0,7 

0,8 

0,8 

0,7 

58 

51 

55 

56 

54 

sept. 'SO 
;; sd n 

2,1 

3,1 

2,6 

2.6 

2,6 

D,S 

0,8 

0,6 

0,8 

0,8 

55 

4S 

51 

51 

57 

te kleine aantallen 

sept. '81 
zed n 

2,1 0,6 

3,2 0,6 

2,7 0,8 

2,7 0,7 

2,7 0,7 

2,5 0,6 

54 

50 

54 

48 

57 

54 

Tabel 8: Vraag 12: OVer het algemeen vend lk net bestuderen van dit b1Qk, l-eEq zwaar. 2_er dan oemiddeld 

zwaar, 3-juist goad, 4-tamelijk licht 

Slok 

1. Methodologie 

2. Filosofie 

3. Sociale Psychologie 

4. SociolO9ie 

S. Economie an 
Sociaal Recht 

6. Inlaiding Economie 
(B) 

t;pt juU '79 
:c sd n 

2,0 0,7 

2.7 0,7 

2,8 0,7 

2,) 0,7 

2,1 0,8 

436 

305 

230 

220 

231 

_88pt. '79 
::c sd n 

1,8 0,6 

2,7 0,1 

2,8 0,6 

2,3 0,7 

2,2 0,7 

S9 

60 

59 

58 

60 

sept. 'SO 
.;; sd n 

1,9 0,8 

2,8 0,7 

2,7 0,8 

2,) 0,7 

2,1 0,7 

60 

59 

60 

60 

60 

te kleine aantallen 

sept. '81 
.;; sd n 

2,0 

2,8 

2,S 

2,6 

2,0 

2,3 

0,1 

0,7 

0,1 

0,7 

0,7 

0,7 

56 

60 

60 

59 

57 

57 

TabeI 9: Vraag 13: Door bestudering van de learstof van het biok is mijn belangstelllnq voor dit Yak: 

l=erg toegenomen, 2~toegenomen, 3=verminderd, 4-verdwenen. Gemidde1de en standaarddeviatie 

1. Methodologia 

2. Fi1osofie 

3. Social'll Psychologie 

4. 5ooi01091e 

5 • Economie en 
Sociaal Recht 

6. Inleiding Economie 
(B) 

t;;.ot jUli • 79 
:c sd n 

2,4 

2,2 

2,0 

2,3 

2,2 

2,0 

0,6 

0,5 

0,5 

0,1 

0,4 

0,5 

413 

219 

222 

208 

220 

10 

_sept. '79 
:t sd n 

2,5 

2,2 

2,0 

2,3 

2,2 

0,6 

0,5 

0,5 

0,7 

0,4 

57 

54 

55 

58 

52 

sept. 'SO 
i ad n 

2,4 

2,1 

1,9 

2,3 

2,1 

a,s 
0,6 

0,6 

0,7 

0,6 

56 

52 

58 

60 

56 

te kleine aantllllen 

!!ept. '81 
.r sd n 

2,4 

2,2 

2,1 

2,2 

2,1 

2,2 

0,6 

0,6 

a,s 
0,6 

0,4 

0,4 

50 

54 

53 

57 

51 
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T3.bel 10: Vraag 14: Ik vind de aansluiting van de toets bij de leerstof van dit blok: l=erq qoed, 2=g",d, ·c,.'·· 

4=onvoldoende. Gemiddelde en standaarddeviatie 

Biok _tot juli '79 _sept. '79 _sept. 'BO _sept. '81 
x sd n x sd n :r. sd n x sd n 

1. Methodologie 2,1 0,6 427 2,2 0,6 59 2,1 O,S 60 2,1 0,7 51'1 

2. Filosofie 2,4 0,7 307 2,5 0,6 59 2,4 0,6 60 2,3 0,7 60 

3. 50ciale Psychologie 2,4 0,6 232 2,4 0,7 59 2,4 0,5 58 2,5 0,6 60 

4. 5oc1010g1e 2,7 0,7 219 2,6 0,8 SB 2,4 0,7 60 2,4 0,7 57 

5. Economie en 
Sociaal Recht 2,6 0,7 237 2,5 0,6 60 2,6 0,8 60 2,6 0,1 59 

6. In1e1d1ng Economie 
(B) 3,0 0,8 10 te kleine aantallen 2,6 0,8 58 

Tabel 11: Vraag 15: Ik vind de toets voor dit blok: l=erg moeilijk, 2"'11lOe il i jk , 3=tame1ijk gemakke1ijk, 4""gemak' 

ke1ijk. Gemlddelde en standaarddeviatie. 

_._---
Blok J'ot juli '79 _sept. • 79 _sept. '80 _sept. '81 

x sd n :r: sd n x sd n x sd n 

1. Methodologie 2,2 0,5 421 2,2 0,5 58 2,2 0.5 60 2,3 0,5 54 

2. FUosofie 2,5 0,6 286 2,6 0,6 54 2,6 0,6 56 2,6 0,6 59 

3. Sociale Psychologie 2,4 0,5 228 2,5 0,6 51 2,4 0,6 57 2,4 0,6 56 

4. S0<:10109ie 2,0 0,6 216 2,1 0,6 57 2,3 0,6 56 2,3 0,6 S9 

5. Ec:onomie en 
Sociaal Recht 1,9 0,6 236 J,9 0,6 58 1,9 0,5 59 2.0 0,5 57 

6. Inleiding Economie 
(B) 2,0 0,5 10 te kleine aantallen 1,9 0,4 58 
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HOOFDSTUK III DEEL II VAN DE KURSUS 
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3.1. Tijdbesteding 

Een paragraaf over slaagpercentages is over deel II en III van de kursus 

niet relevant, op enkele uitzonderingen na zijn aIle deelnemers bij de 

eerste toetspoging geslaagd. Daarom gelijk naar het onderwerp tijdbeste

ding. In tabel 12 staat het gemiddeld aantal uren per blok. De opzat was 

dat de blokken van deel II 15 uur zouden vergen, echter slechts enkale 

biokken komen daar in de buurt (blok 21, blok 34, biok 41, blok 45). 

Biokken die erg veel tijd vergan zijn biok 43 (gemiddeld 27,3 uur), blok 

44 (gamiddeld 24,6 uur), en biok 52 en blok 62 (beide gemiddeld 24,9 uur). 

(Voor de vragenlijst zie de bijlage.) 
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3.2. Mening van studenten 

In de na elke toets van deel II in te vullen vragenlijst werden de zelfde 

vragen gesteld als in de vragenlijst over deel I. De antwoorden staan 

samengevat in tabel 13 en 14. De belangrijkste konklusies zijn de volgende: 

1. Vraag 8 en 9: Over de literatuur is men over het algemeen weI tevreden, 

over de oefenvragen minder. Bij 9 blokken ligt de gemiddelde beoorde

ling van de oefenvragen aan de negatieve kant van de 4 puntschaal. 

2. Vraag 10 en 11: Er zijn geen toetsen die extreem moeilijk of extreem 

gemakkelijk worden gevonden, aIle skores liggen tussen 2 'moeilijk') 

en 3 (='tamelijk gemakkelijk'). De aansluiting tussen staf en toets 

laat te wensen over bij blok 22 en 43. 

3. Vraag 12: Sommige blokken hebben een gemiddelde skore tussen 3 

'licht') en 4 (='zeer licht'). Misschien is dat weI iets te licht, 

misschien leidt het er toe, dat studenten de kursus minder serieus 

nemen. 

4. Vraag 13: Er zijn geen blokken waarbij de beiangstelling afneemt. 
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Tabel 12: Deel II: Aantal deelnemers (kolom 1), totale tijdbesteding (kolom 2 en 3). Vermeld is het 

gemiddeld aantal uren (x) en de standaarddevlatie (s.d.). Peildatum: 20-1-1982* 

Biok 

~~e~'?~~~~ 
Biok 11: prognostiek 
Blok 12: definitieleer 
Slok 13: 10g1ea I 
Biok 14: 10giea II 

Filosofie 
Siok-217-kunstmatige systemen 
Blok 22: gevolgen van de techniek 
Blok 23: mensen en machines 
Siok 24: biologie, techniek en science fiction 

~'?£~~~~_~~l£~'?!'?2~~ 
Siok 34: het begrip creetivitelt en de structuur van het 

creatieve denken 

~~~e!e2!!! 
Blok 41: de sociologische structuur van wetenschappeIijke 

veranderingen 
Blok 42: kapitalisme en klassebewust2ijn 
Blok 43: ontwikkelingsmodellen 
Blok 44, inlelding in de problematlek der ontwikkelinqs

landen 
Blck 45: wetenschap, techniek en de moderne tndustriele 

staat 

Economie 
slok-si7 geldwezen 
Blok 52, economie en milieu 
Blok 53: bedrijfseconomie 

Arbeidsverhoudingen en ~echt 
alok-giT-ini;[d!nq-rndustrtal relations 
siok 62: socia Ie gesch1edeniS 
Blok 63: inieiding recht 

!~2~~~~~!_!~~!~~~! 
Biok 74: computertaalkunde 

Alle vragenlijsten samen: 

aantal 
vragen-
l1jsten 

(n) 

43 
91 
70 
46 

18 
39 
48 
66 

73 

91 
70 
40 

56 

38 

291 
20 

109 

83 
20 

196 

16 

1547 

rouel aantal 
uren 

(i) s.d. 

17,0 to,2 
20,7 12.2 
17,1 10,1 
19.3 9,5 

20,4 8,3 
15,6 7,9 
19,0 12,2 
20,3 13,8 

16,0 10.2 

15,6 8.6 
18,9 11 ,0 
27.3 16,7 

24,6 11.2 

16.4 1,1 

17,1 8,8 
24,9 14,1 
22,3 12,5 

19,8 7.7 
24,9 9,4 
21,1 11.1 

19,4 8,1 

19,2 10,9 

*over de blokken 31 en 32 + 33, die mondeling worden afgenomen, z1jn geen vregenlij8ten ingevuld. 
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Tabel 13: Deel II: Meningen over de literatuur, de oefenvragen en de toeta. Perblok 1s vermeld de gemiddeide 

skare op de vierpuntschaal (;> en de standaarddeviatie (s.d.). Peildatum: 20-1-'82 

BIok 

~~~~!~2!! 
Biok 11: prognostiek 
Biok 12: definitieleer 
Blok 13: logica r 
Slok 14: logica II 

Filosofie 
alok-217-kunstmatlge systemen 
Biok 22: gevolgen van de techniek 
Biok 23: mensen en mechines 
SInk 24: biologie, techniek en science fiction 

~!!!~_~!r=~~!~!~ 
Slok 34: het begrip creativiteit en de structuur van het 

aantal 
vragen
lijsten 

(n) 

44 
93 
72 
46 

19 
39 
49 
67 

creatieve denken 73 

~~!~!~!! 
Biok 41: de sociologische structuur van watenschappeI1jke 

veranderingen 94 
Biok 42: kapitalisme en klassebewustzijn 70 
Biok 43: ontwikkelingsmodellen 40 
Biok 44: inieiding in de problematiek dar ontwikkelings-

landen sa 
Siok 45: wetenschap, technlek en de moderne industriele 

staat 

Economie 
Blok-5i~ geldwezen 
Slok 52: economie en milieu 
Slok 55: bedrijfseconomle 

~~~~!~!~~~~~~!~~~_!~_~S~~ 
Siok 61: inleiding industrial relations 
Siok 62: sociale 99sch1edenis 
Blok 63: inieiding recht 

!~!2!~~£~_!~~!~~~! 
Siok 74: computertaalkunde 

AIle vragenlijaten .... n: 

38 

)01 
21 

111 

84 
21 

198 

16 

1559 

vraag 8: 
Uterutuur 

l-ui tstekend 

x 

2,3 
2,4 
2,0 
2,2 

2,3 
1,9 
2,2 
2,3 

2,2 

1,9 
2,4 
2,3 

2,8 

2,1 

I,a 
2,2 
1,9 

2,4 
2,4 
2,2 

2,4 

2,1 

s.d. 

0,6 
0,7 
0,6 
0,6 

0,6 
0,5 
0,7 
0,7 

0,8 

0,1 
D,S 
0,7 

0,7 

0,5 

0,7 
o,a 
0,6 

0,7 
0,9 
0,6 

O,S 

vraag 11: 
oefenvl't:1{Jen 

I=ultstekend 

3,4 
3,1 
2,3 
2,4 

2,3 
2,7 
2,6 
2,3 

2,4 

J ,9 
2,5 
3.0 

2,7 

2,0 

2,0 
2,2 
2,6 

2,2 
2,0 
3,4 

2,6 

2,5 

s.d. 

0,7 
0,7 
0,7 
0,9 

0,6 
0,7 
O,S 
0,6 

0,7 

0,7 
O,S 
0,7 

0,8 

0,1 

0,7 
0,6 
0,8 

0,6 
0,6 
0,7 

0,7 

0,9 

vraag 14: 
acrnBl.uiting 
8tof-toete 
leerg goed 

2,1 
2,3 
2,1 
2,2 

2,2 
2.6 
2,3 
2,2 

2,2 

J,7 
2,1 
2,5 

2,4 

2,0 

1,S 
2,0 
2,3 

2,0 
2,0 
2,3 

2,1 

;;>,1 

s.d. 

0,7 
0,6 
0,7 
0,7 

0,8 
0,7 
0,7 
0,7 

0,7 

0,6 
0,7 
0,8 

0,8 

0,7 

0,6 
0,5 
0,6 

0,7 
0,3 
0,7 

0,5 

vraag 15: 
toets 

l"'erg moe1-
lijk 

2,3 
2,2 
2,4 
2,2 

2,2 
2,6 
2,3 
2,5 

2,3 

2,1 
2,4 
2,2 

2,2 

2,7 

2,9 
2,6 
2,4 

2,5 
2,7' 
2,3 

2,6 

2,5 

s.d. 

0,5 
0,5 
0,6 
0,6 

0,6 

0,6 
0,6 
0,7 

0,7 

0,6 

0,6 
0,7 
0,6 

0,5 

0,6 
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Tabel 14: Deel II: Algemene tevredenheid over de blokken. Per biok is vermeld de gem1dde1de skare OF de vier

puntschaal (x) en de standaarddeviatie (s.d.). Peildatum: 20-1-'SI. 

B10k aanta1 vraag 12: vraa<;r 13: 
vragen- Z!Jaa1'te betangsteUing 
l1jsten btok 

I-erg zwaar l#erg toegenomen 
4"er9 licht 4-erg afgenomen 

(nl ;t: s.d. i s.d. 

~!:!!~!?!92!! 
Blok 11: prognostiek 44 2,9 0,7 2,2 0,5 
Blok 12: definitie1eer 93 2,5 0,6 2,3 0,6 
Blok 13: logica I 72 2,9 0,6 2,1 0,5 
Blok 14: logica II 46 2,5 0,7 2,1 0,4 

Filosofie 
iilok-ii7-kunstmatige systemen 19 2,5 0,6 2, I 0,5 
Blok 22: gevolgen van de techniek 39 3,1 0,5 2,0 0,3 
Blok 23: mensen en machines 49 2;7 0,9 2,0 0,5 
Blok 24: biologie, techniek en science fiction 67 2,7 0,8 2,0 0,5 

~~~!~!~_~~I~~~!92!~ 
Blok 34: het begrip creatlvlteit en de structuur Van het 

crea tieve denken 73 3,2 0,5 2,0 0,5 

§2~!~!~!! 
B10k 41: de sociologische structuur van ~etenschappelijke 

verander1ngen 94 3,0 0,7 2,1 0,6 
Blok 42: kapitalisme en klassebewustzijn 10 2,5 0,8 2,1 0,6 
Blok 43: ont~lkkelingsmodellan 40 2,4 0,7 1,9 0,4 
Blok 44: inleiding in de problematiek der ont~1kkelings-

landen sa 2,3 0,8 2.2 0,6 
Blok 45: wetenschap, techniek an de moderne industritHe 

staat 38 2,9 0,6 2,0 0,2 

EconOOlie 
Biok-sE gel~zen )Ol 3.1 0,5 1,9 0,4 
d10k 52: ~conomie en milieu 21 2,2 O,B 2,0 0,6 
Blok 53: bedrijfseconomie 111 2,8 0,6 2,0 0,4 

~~~~~!!~~~~~~~2!~_!~_~!£~! 
Blok 61: inle1ding industrial relations 94 2,6 0,7 2.1 0,5 
Blok 62: sociale geschieden!s 21 2,5 0,6 1,9 0,5 
Blok 63: inleiding recht 198 2,7 0,6 2,1 0,4 

!~!2!f~~!!_!~~!~~~ 
Biok 74: computertaalkunde 16 2,4 1,0 2,3 0,8 

AHa vragenlijsten .amen 1559 2,8 0,7 2,1 D,S 
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HOOFDSTUK IV DEEL III VAN DE KURSUS 
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Na alle tot nu toe gegeven keuzekol in deel III hebben studenten een 

vragenlijst ingevuld, de resultaten zijn steeds besproken met de betrok

ken docent. De antwoorden op enkele in de vragenlijst gegeven voorgestruk

tureerde vragen zijn samengevat in tabel 15. Om wille van de overzichte

lijkheid zijn alleen de gemiddelde skores vermeld, geen standaarddeviaties. 

In de vragenlijst is niet gevraagd naar de tijdbesteding. Enerzijds omdat 

de bedoeling in deel III is, dat de student naast zijn aanwezigheid op de 

kolleges verder geen tijd besteedtaanhet voorbereiden van de toets. 

Anderzijds omdat een vraag naar de tijdbesteding geen relevante gegevens 

zou opleveren doordat de vragenlijst wordt ingevuld tijdens het laatste 

kollege en niet pas bij het maken van de toets. 

De belangrijkste konklusies uit tabel 15 zijn: 

1. Ook in deel III hebben enkele blokken bij vraag 14 een gemiddelde skore 

tussen 3 (= 'licht') en 4 (= 'zeer licht'). OOk hier is de vraag ge

rechtvaardigd, of dat misschien te licht is. 

2. vraag 15 blijkt, dat bij geen enkel blok de belangstelling (gemid-

deid gezien) terugloopt. 

3. Vraag 16 geeft aan, hoe tevreden studenten al met al over een blok zijn. 

Bij een enkel blok valt het gemiddelde aan de negatieve kant van de 

4 puntschaal. OVer de kolleges 'Onderwerpen uit de sociologie' (1980), 

'Ontwikkelingsproblematiek' (1980) en 'Problemen van ontwikkelings

landen' (1981) was men bijzonder tevreden. 

4. Vraag 17 en 18 betreffen de didaktische kwaliteit van het kollege. De 

mogelijkheid tot vragen stellen (vraag 18) laat nergens te wensen over, 

misschien aIleen bij 'Mens en techniek'. Daarentegen zijn er nogal wat 

kolleges waar studenten een grote lijn missen. 
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Deel III: algemene tevredenheid ever de keuzekolleges. Per kollege is venneld de gemiddelde SKore 
e? de vierpuntschaal en het aantal antwoorden waaro? het gemiddelde is gebaseerd 

vraag 14: VIaag 15: vraag 10: vraag 17, vraag 18: 
mJaaJOte be kmgstet- aan vel'lJaCh- grote Ujn mogg Ujkheid 

Ling ting voldaan in kolZege tot l'eaktie 
I:erg zwaar l~erg toe- l-uitstekend l=niet i=slecht 
4=tamelijk genomen 4-slecht aanwe2:ig . 4=uitstekend 

licht 4=verdwenen 4=uitstekend 
aanwe:dg 

ekonemie: 
- kollege aktuele ekonomische 

problemen, najaar '8O 3,4 (13) 2,) (B) 2,8 (13) 1,5 (13) ),.1 (13) 

- kollege aktuele ekonomische 
problemen, najaar '91 2,9 (35) 1,9 (27) 2,2 (33) 2,1 (31) 3,0 (33) 

- kollege kwant!tatieve ekonomie, 
voorjaar 'SO 2,5 ( 16) 2, I (14) 2,3 (16) niet gesteid niet gesteld 
kollage kwantitatieve ekonomia, 
voorjaar '81 3,0 (21) 1,8 (19) 2,0 (21) 3,0 (21) 3,7 (20) 

methodologie: 
- kollege f!losofie van de 

natuurwetenschappen, najaar '8O 2,7 (14) 2.1 (14) 2,2 (14) 2.5 (13) 3,6 (14) 
- kollege methodologie en geschie-

denls van de natuurwetenschappen 
najaar '81 2.6 (7) 1,7 0) 2,1 ('I) 2,4 (7) 3,9 (7) 

- kollege loqika, 
najaar '81 2,8 (12) 2, I (II) 2,1 (12) 2,8 ( 12) 3,8 (12) 

sociale psychologie, 
- kollege omgevtngspsychologie, 

najaar 'SO 3, I (19) 2,J ( IS) 2,4 (21 ) 2,5 (21) 2,9 (21) 

- kollege omgevingspsycholoqie, 
nlljaar 'SI ),\ (28) 2,2 (28) 2,. (27) 2,6 (28) ),1 (29) 

- kallege onderwerpen uit de 
soc .. psych. I voorjaar 'SO 3.1 (25) 2,3 (I'll 2,5 (24) niet gestel" niet cresteld 

- kollege onderwerpen utt de 
soc. psych., voorjaar '81 3,2 (32) 2,2 (28) 2.2 (32) 2,6 (32) 3.2 (3) 

- kolleqe oercept!e, 
najaar '81 3,1 (20) 2,0 (18) 2,2 (l9) 3,0 (20) 3,3 (201 

sociologie: 
kollege onderwerpen utt de 
so('ioloqie, voorjaar '8O 3,2 (16) 1,9 (15) 1,8 (17) niet gesteld niet qesteld 

- kaltege sociologie van de stad, 
najaar '80 2,3 (12) \,9 (11) 2,4 (12) 2,7 (13) 1,8 (12) 

filosofie: 
- kollege mens & techniek, 

voorjaar '8O 3,2 (12) 2,0 (10) 2,0 (12) niet gesteld ntet gesteid 
ko l, lege mens " techniek, 
voorjaar 'BI 2,8 ( 19) 2,2 (20) 2.5 (22) 2,1 (21) 2.3 Il2) 

tllal als communicatiemiddel: 
najaar '80 3,0 (29) 2,2 (24) 2,5 (27) 1,9 (29) 3,4 (29) 

taal als ccmmunicatiemiddel: 
najaar Ir'i 3,2 (14) 2,(' ( 13) 2,0 (14) 1,7 (14) 3,4 (14) 

ontwikkelincpproblematiek, 
voorjaar '80 3,0 (7) 1,7 (7) 1,4 (7) niet gesteld niet gesteld 

ontwikkelingsproblematiek, 
voarjaar '81 2,9 (!4) 1,9 (3) 2,0 (13) 3,0 (14) 3,5 (13) 

probleman van ontwikkelings-
landen, najaar '81 3,1 (13) 1,9 (13) 1,9 (13) 3,1 (13) 3,4 (13) 

Aile vragenlijsten samen 3,0 (379) 2,1 (337) 2,2 (37-61 2,5 (3021 3,3 (304) 
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HOOFDSTUK V BEOORDELING VAN HET ZELFSTUDIESYSTEEM 
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5.1. Mening van studenten 

In de na elke toetspoging in te vullen vragenlijst is zowel bij deel I 

als bij deel II een vraag opgenomen over de geschiktheid van het betref

fende blok voor de zelfstudiemethode. Over het algemeen liggen de skores 

op de 4 puntschaal rond 2 (='geschikt'). De biokken die de studenten het 

meest geschikt vinden zijn, uit deel II: blok 41, biok 51 en biok 53. 

Hoe moeilijker een bIok, hoe minder men het geschikt vindt voor zeIf

studie. De minst geschikt geachte blokken zijn blok 1, 5 en 6 uit deel 

I en biok 14 uit deel II. Over de hele linie vindt men de blokken van 

deel II geschikter voor zelfstudie dan die van deel I. 

Zie tabel 16. 
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Tabel 16, Vraag 9: Het in dit bIoi< nnqeboden vak vind ik v~~r de methode van 

zelfstudie: l=erg geschikt, ""geschikt, 3=niet zo geschikt, 4a ongeschikt 

Slok 

~~l,.! 

1. Methodologie 
2. Filosofie 
3. Sociale Psychologie 
4. Sociologie 
S. Economle en Sociaal Recht 
6. Inleiding Economie (B) 

Deel II ===:=_=== 

r:!!!~~!~!!! 
Blok 11, prognostiek 
BIoi< 12, definitieleer 
Slok 13, 10g1ca I 
Slok 14: logica II 

Filosofie 
elok-ii7-kunstmatige systemen 
Biok 22: gevolgen van de techniek 
Biok 23: mensen en machines 
Slok 24, biologie, techniek en science fiction 

~!~!!_~~l~~~!£i!!! 
Slok 34: het begrip creativlteit en de structuur van het 

creatieve denken 

5Oci0109ie 
elok-41;-de sociologlsche structuur van wetenschappelijke veranderlngen 
Siok 42, kapitalisme en klassebevustzijn 
Blok 43, ontwikkelingsmodellen 
Siok 44: inle1ding 1n de prohiematlek der ontwikkelingslanden 
Hlok 45: wetenschap, techniek en de moderne industri!le staat 

Eco-ilomie 
ilok-51~ qetdwezen 
Biok 52: economie en milieu 
Siok 53: bedr1jfseconomie 

~!~!!~~!!!!~~2~!~!~_!!~_!!~~~ 
SIOK 61: inleidlng industrial relations 
SloK 62: sociale geschiedenls 
Blok 63: inleiding recht 

!~~!!~~!~!!-!~~!~~~!! 
Biok 74: computertaalkunde 

:z: 

2,3 
2,1 
2,1 
2,1 
~,3 

2.4 

1,9 
2.1 
1,9 
2,3 

2,2 
1,9 
2,2 
2,1 

1,9 

1,8 
2,1 
2,1 
2.0 
1,9 

1,7 
2,2 
l,S 

2,1 
1.9 
2,0 

2.2 

s.d. n 

0,6 613 
0,6 484 
0,6 412 
0,6 399 
0,7 414 
0,7 69 

0,6 44 
0,7 93 
0,6 72 
0.5 46 

a,s 18 
0,6 39 
0,7 49 
O,a 66 

0,7 73 

0,7 94 
0,7 70 
0,7 40 
0,6 58 
0,5 38 

0,6 299 
O,S 21 
0,5 111 

0,6 84 
0,6 21 
0,6 196 

0,7 16 
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5.2. Konklusies na 4 jaar ervaring 

Het zelfstudiesysteem, gebruikt voor de kursus Maatschappijwetenschappen 

bestaat uit een aantal komponenten, die ten dele inherent zijn aan elk 

zelfstudiesysteem en ten dele niet-noodzakelijke toevoegingen. Over de 

verschillende komponenten zijn op basis van 4 jaar praktijkervaring de 

volgende konklusies te trekken. Een cijfermatige onderbouwing voor de 

meeste van die konklusies is te vinden in verschenen interimverslagen 

en CVO-mededelingen. 

1. De student bepaalt zelf zijn tempo., 

Verschillende manieren om de student toch tot een bepaald tempo te 

dwingen zijn in de literatuur voorgesteld, en ook effektief gebleken. 

In de kursus Maatschappijwetenschappen is echter nooit de behoefte 

gevoeld, zoiets in te voeren. Weliswaar stellen studenten op grote 

schaal de kursus uit tot kort voor het kandidaatsexamen, maar dit is 

noch voor de studenten noch voor de onderafdeling W&Mw nadelig. 

Studenten beschouwen de vrijheid, zelf het tempo te bepalen. als een 

groot goed. 

2. De student 1s aangewezen op schriftelijk materiaal 

Dit wordt door studenten geen nadeel gevonden. Slechts heel weinig 

studenten maken gebruik van het spreekuur van een docent (afgezien 

van studenten die na een derde toetspoging naar de docent worden ver

wezen). WeI dienen eisen aan het schriftelijke materiaal gesteld te 

worden. Bij enkele blokken beoordelen de studenten de syllabus als 

slecht, bij enkele andere biokken de oefenvragen. 

3. De toetsen zijn van het meerkeuzetype 

Aan dit aspekt zitten problematische kanten. Studenten vinden welis

waar in meerderheid meerkeuzevragen prettiger dan open-end vragen, 

maar bestuderen de stof door die meerkeuzevragen op een oppervlakkiger 

wijze, vooral ook bij het voorbereiden van een tweede of derde toets

poging. Bij een studie-onderdeel als de kursus Maatschappijwetenschappen 

is dat een wezenlijk bezwaar: de stof komt slechts in geringe mate later 

nog terug, voor een goede verwerking van de stof moet dus gelijk al ge

zorgd worden. Aanbevolen wordt, voor de toekomst open-end vragen in 

te voeren. 
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4. Het genereren en nakijken van de toetsen is gecomputariseerd, evenals 

de 

Het gebruikte CMI-II systeem van de vereniging Pr09rammasystemen Ge

individualiseerd Dnderwijs werkt over het algemeen goed. Echter, van

af september 1980 wordt dit nog slechts gebruikt voor deel I van de 

kursus. De administratie van deel II en deel III kan gemakkelijker met 

de hand worden bijgehouden. Ook het genereren en nakijken van toetsen 

is in deel II en III niet nodig: de toetsen zijn van het open-end type 

en er wordt niet gewerkt met een grote itembank waaruit aselekt steeds 

andere toetsen worden samengesteld maar met enkele standaardversies 

van de toets. 

5. De student krij2t (in deel I) terugkoppeling over dedelen die hij on

voldoende bestudeerd heeft. 

De gebruikte terugkoppelingsprocedure is zeer minimaal. De stof van 

elk blok is ingedeeld in delen (10 a 15), en de student krijgt na een 

onvoldoende toets een opgave van de delen die hij beter moet bestuderen, 

dit zijn de delen waarover hij de vragen fout heeft beantwoord. Slechts 

ongeveer de helft van de studenten doet iets met dit 'advies', en de 

mening er over is tamelijk negatief (gemiddeld 2,8 op een 4 puntschaal, 

met l=heel verhelderend en 4=heel onduidelijk). 

6. De student mag 3 toetspogingen doen, en wordt bij onvoldoende resultaat 

naar de docent verwezen. 

Bij deel II en III komen vrijwel geen onvoldoende aerste toetspogingen 

voor, bij deel I weI. Bij de blokken 1 en 2 van deel I is het percentage 

studenten dat ook de derde toetspoging onvoldoende maakt kleiner dan 1%, 

bij blok 3 is dat 3% en bij blok 4, 5 en 6 is het respektieveIijk 9, 10 

en 15%. Deze laatste 3 percentages zouden lager moeten, in de eerste 

plaats omdat stof + oefenvragen + toets zo moeten zijn, dat bijna elke 

student het biok op eigen kracht kan halen. In de tweede plaats omdat 

20 veel docentverwijzingen tot personeelsproblemen leiden, hetgeen tot 

gevolg kan hebben dat de docent periodiek een schriftelijk tentamen 

gaat houden, hetgeen in strijd is met de uitgangspunten van een zelf

studiesysteem. 
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HOOFDSTUK VI BEOORDELING VAN DE AANGEBODEN ONDERWERPEN 
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6.1. Mening van studenten 

Zowel over de blokken van deel I als over die van deel II en III werd in 

de vragenlijst gevraagd: 'Voor een aanstaand ingenieur vind ik de leer

stof van dit blok: l=erg zinvol, 2=zinvol, 3=niet zo zinvol, 4=nutteloos". 

In tabel 17 staan de gemiddelde skores vermeld. In geen van de 3 delen 

zijn er blokken die een gemiddelde skore hebben aan de negatieve kant van 

de 4-puntschaal. OVer het geheel worden de blokken van deel II zinvoller 

gevonden dan die van deel I en deel III. De cijfers zijn: deel I gemiddeld 

2,2, deel II gemiddeld 1,9, deel III gemiddeld 2,1 (door de grote aantallen 

zijn deze kleine verschillen weI statistisch signifikant). 

De volgende hypothesen zijn op grond van tabel 17 te formuleren over wat 

studenten meer en minder zinvol vinden. 

1. Economie-blokken vindt men over het algemeen zinvol, waarschijnlijk met 

het oog op de latere beroepsuitoefenin2' 

2. Ook blokken met een direkte samenhang met de technische studie vindt 

men over het algemeen zinvol. In deel II zijn dit blok 22, 23, 41 en 

45, in deel III de kolleges 'Filosofie van de natuurwetenschappen' en 

'Methodologie van de natuurwetenschappen'. 'Perceptie' en 'Sociologie 

van de stad'. 

3. De blokken over ontwikkelingsproblematiek vindt men over het algemeen 

zinvol. 

Tenslotte zijn er nog enkele blokken die relatief zinvol gevonden worden, 

maar die niet in de 3 genoemde kategorieen vallen. Het betreft in deel II 

blok 34, 42 en 62 en in deel III het kollege 'Logika'. waarschijnlijk 

speelt bij het oordeel over hoe zinvol een blok is ook mee hoe leuk hat 

boek is, hoe verrassend de stof, hoe leuk het gegeven wordt, etc. Dat is 

waarschijnlijk ook de reden dat niet aIle blokken die vallen in de 3 Qe

noemde kategorieen steeds een hoge skore krijgen: soms doet de vorm afbreuk 

aan de inhoud. 
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Tabel 17: Vraag: Voor een aanstaand Ingenteur vind ik de leeretof van d1t blok: laerg z1nvol, 2~2invol, 

3=niet zo zinvol, 4-nutteloos 

Slok 

1. Hethodologie 
2. Filosof!e 
3. Sociale PsycholO9ie 
4. 500i0109ie 
5. Econom1e en Sociaal Recht 
6. Inleiding Economie (a) 

- ~~l.'u 

~~~~~!~!~ 
Slok 11: prognostiek 
slok 12: definltieleer 
Slok 13, lO9ica I 
Slok 14: 10g10a II 

Filosofie 
aiok-2i7-kunstmat1ge 9ystemen 
alok 22: gev01gen van de techniek 
Slok 23: mensen en machines 
SIck 24: biolO9ie, techniek en science fiction 

~!~!!_~~l£~~!~!! 
SIck 34: Ret begrip creat1viteit en de structuur van het 

creatieve danken 

~~::!~!~II!! 
slok 41, de socl010911che structuur van wetenschappelijke veranderln~n 
SIck 42: kapitallsme en klassebewustzijn 
Slok 43: ontwikkelingsmodellen 
Slok 44: Inleiding 1n de problematiek der ontw1kke11ngslanden 
slok 45: we tenschap , technlek en de moderne Industr1fle staat 

£ConOlDie 
Biok-51~ geldwezen 
Blok 52: economie en milieu 
SIck 53: bedrijfseconomte 

~!~!g~~!!~~~~!~I1~~-!~-~~£~~ 
Blok 61: inleLding industrial rel~t1ons 
Slok 62: sociale geschieden1s 
Blok 63: inleiding recht 

~2!~!t!_!!!!~~~~! 
Blok 74: computertaalkunde 

- Deel III =_=-==_=-
Aktuele economische probleman 

Kwantltatieve econcmie 

'80 
'SI 
'SO 
'Sl 

Filoso!!e van de Natuurwetenschappen voor Natuu~kundiqen 'SO 
Methodologie en de hlstorische ontwikkeling van de natuurwetenschappen 'SI 
Logiea 'SI 
Qmgevingspsychologie 'SO 

'Sl 
Onder"'2Ipen uit de soeiale psycholO9ie 'SO 

'81 
Pe~ceptie '81 
Onderwerpen uit de soc101091e 'SO 
SOciolcgie van de stad 'SO 
Mens en techniek 'SO 

'81 
Taal als communicatiemiddel 'SO 

'81 
Ontwikkelingsproblematiek 'SO 

'81 
Problemen van ontwikke1ingslanden '81 

2,4 
2,3 
2,0 
2,3 
1,8 
1,9 

2,2 
2,1 
2,1 
2,2 

2,0 
1,7 
1,9 
2,0 

1,9 

1,9 
1,9 
1,9 
2,1 
1,7 

1,8 
1.7 
1,6 

2,1 
1,7 
2,0 

2,4 

2,3 
1,7 
1,9 
2,0 
1,8 
1,7 
1.8 
2,4 
2,3 
2,2 
2,3 
1,9 
2,2 
1,9 
2,0 
1,9 
2,5 
2,3 
1,9 
1;6 
1.5 

s.d. 

0,8 
0,7 
0.7 
0,7 
0,6 
0,7 

0,6 
0,7 
0,6 
0,5 

0,8 
0,8 
0,8 
0,7 

0,7 

0,7 
0,7 
0,7 
0,5 
0,5 

0,6 
0,5 
0,5 

0,6 
0,6 
0.6 

0,5 

0,7 
0.7 
0,6 
0,5 
0,6 
0,8 
0,7 
0,7 
0,7 
0,6 
0,5 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,7 
0,7 
0,6 
0,6 
0,6 
0,5 

n 

609 
482 
411 
402 
415 
69 

44 
93 
72 
46 

19 
39 
49 
67 

73 

94 
70 
40 
58 
38 

301 
21 

111 

84 
21 

198 

16 

13 
33 
16 
21 
14 

'7 
12 
19 
28 
24 
33 
20 
17 
13 
12 
22 
28 
14 

7 
14 
13 
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6.2. Konklusies na 4 jaar ervaring 

Er zijn op z'n minst 5 kategorieen onderwerpen te onderscheiden, die door 

een afdeling W&Mw aan een TH behandeld zouden kunnen worden (in" de vorige 

paragraaf werd daarop al gepreludeerd). 

1. Vakken die gebruikt kunnen worden in de latere beroepsuitoefening. 

Bijvoorbeeld: economie, bedrijfssociologie, onderdelen van het recht 

etc. 

2. Vakken die een verdieping geven van de technische vakken. Bijvoorbeeld: 

geschiedenis van wetenschap en techniek, methodologiet wetenschaps

soci010gie en -beleid. 

3. Vakken die maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef bijbrengen, 

zowel aan de student als technikus (konsekwenties van techniek etc.) 

als aan de student als burger (een vak als ontwikkelingsproblematiek). 

4. Vakken die algemeen vormend, 'bildend' werken. Dit kunnen a11erlei vak

ken op het gebied van filosofie, psychologie, sociologie, etc. zijn. 

5. Vakken waarin kommunikatieve en sociale vaardigheden worden bijgebracht, 

met name door oefening. 

Een afdeling W&Mw is steeds aan het laveren tussen deze 5 doelstellingen. 

Onze afdeling heeft zich nooit willen beperken tot kategorie 1, daze ka

tegorie krijgt zelfs betrekkelijk weinig aandacht. De kursus Maatschappij

wetenschappen viel vooral in kategorie 2, 3 en 4, terwijl in de nieuwe 

kursus 'Techniek Innovatie en Sociale wetenschappen' kategorie 4 ver

dwenen is. Vanuit studenten en bepaalde technische afdelingen komt steeds 

de roep om kategorie 5. Het is niet aan mij, over dit dilemma een uitspraak 

te doen. Het enige dat ik kan, is het nog kompliceren, door er aan te her

inneren dat verschillende studenten verschillende doelstellingen voor zich

zelf blijken te hebben. Bij voorbeeld: een meerderheid vindt in deel I het 

economie-blok zinvol, vanuit een gerichtheid op de latere beroepsuitoefe

ning. Echter, dat neemt niet weg, dat een redelijk aantal studenten ook 

blokken als Sociale Psychologie en 50ciologie zinvol vindt, niet zozeer 

vanwege de latere beroepsuitoefening maar omdat ze het nieuw, verfrissend 

vinden. En dit geldt niet aIleen voor deel I. Er zijn dan ook in de kursus 

geen blokken die niet door een bepaalde groep studenten interessant en zin-
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vol worden gevonden, hoewel er weI blokken zijn die hun 'appeal' gedeel

telijk verknoeien door fouten in de didaktische uitwerking. Vooral als 

een groot deel van de stof niet verplicht is, maar bestaat uit keuze

blokken, zoals zowel bij de oude als bij de nieuwe kursus het geval is, 

kan een afdeling als de onze vee! kanten op zonder uit de gunst te raken. 

Elke student stelt uit het aanbod een voor hem interessant pakket samen. 

De kursus Techniek Innovatie en Sociale Wetenschappen zal dan ook qua 

inhoud zeker aanspreken. V~~r het optimaliseren van de vormgeving kan 

lering getrokken worden uit de ervaringen met de nu oude kursus Maat

schappijwetenschappen. 
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Overzicht van uitgevoerde werkzaamheden 

In het kader van het projekt voerde ik de volgende werkzaamheden uit. Voor 

de titels van de publikaties verwijs ik naar de literatuurlijst. 

1. Interimverslagen over het verloop van de kursus, de resultaten, en 

de tevredenheid van de studenten verschenen in augustus 1978 en maart 

1980. 

2. Daarnaast verschenen enkele interne memoranda over deelprojekten: in 

mei 1979 over een serie groepsinterviews met deelnemers aan de kursus, 

en in juni 1979 over de mate waarin studenten de kursus uitstellen. 

3. Verder waren er de zogenaamde 'Mededelingen van de Commissie Voorkan

didaats Onderwijs': korte notities over allerlei onderwerpen, bestemd 

voor de docenten van de kursus en andere direkt betrokkenen (voor de 

titels: zie de literatuurlijst). 

4. Al doende werd een nieuw evaluatie-instrument ontwikkeld: het vragen 

van 'learners reports' aan studenten, weergaven in eigen bewoordingen 

van wat zij hebben geleerd. Een rapport hierover verscheen in maart 

1981. Op de Onderwijs Research Dagen in mei 1982 werd een paper hierover 

gepresenteerd. 

5. De docenten van de kursus adviseerde ik over verschillende onderwerpen: 

verbetering van de toetsvragen, herzien van de syllabus en de oefenvra

gen, keuze van literatuur, en het laten vervallen en invoeren van keuze

blokken in deel II van de kursus. Na elk semester vroeg ik de deelnemen

de studenten van elk keuzekollege in deel III van de kursus een vragen

lijst in te vullen, de resultaten zette ik op schrift en besprak ik met 

de betreffende docent. 

6. In april/mei 1980 organiseerde ik met H. de Groot en W. Vaags eenfWork

shop Meerkeuzevragen', een kursus waarin de docenten van deel I van de 
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kursus hun meerkeuzevragen evalueerden (o.a. op basis van item-analyses) 

en nieuwe vragen opstelden op grond van onderwijskundige principes. 

7. Als lid van de landelijke werkgroep 'Individuele Studie Systemen' 

schreef ik voor een gezamenlijke brochure het hoofdstuk 'De studie

handleiding in een zelfstudiekursus' (oktober 1980). 

8. Samen met R. van Rookhuijzen van het Onderwijs Research Centrum van de 

Katholieke Hogeschool Tilburg stelde ik een onderzoeksvoorstel op over 

het effekt van oefenvragen in een zelfstudiekursus, dit werd ingediend 

bij de Commissie Samenwerkingsprojekten K.B. Tilburg-T.H. Eindhoven 

(januari 1981). 

9. Ik verzorgde verschillende colloquia en voordrachten over de kursus: 

voor de onderafdeling W&Mw (september 1979), voor het overleg tussen de 

groep Onderwijsresearch te Eindhoven en het Onderwijs Research Centrum 

te Tilburg (december 1978), en voor de Katholieke Industriele Hogeschool 

te Hasselt (september 1980). 

10. Samen met W. Vaags presenteerde ik in september 1980 een paper op het 

kongres van de Societe Europeenne pour la Formation des Ingenieurs (SEFI). 

Het paper werd ook omgewerkt tot een artikel in European Journal of En

gineering Education (juni 1981). 

11. Samen met W. Vaags en S.H. Wearne (University of Bradford) leidde ik op 

het SEFI-kongres in september 1982 een diskussiegroep over 'Business 

Studies for Engineers', 

12. Gedurende 4 jaar was ik lid van de werkgroep 'Individuele Studie Syste

men' en van de studiegroep 'Methodologie van Evaluatie-onderzoek', beide 

van de Contactgroep Research Wetenschappelijk Onderwijs. 

1 . Ik was sekretaris van de Commissie Voorkandidaats onderwijs van de onder

afdeling W&Mw, en ben sinds maart 1982 sekretaris van de Commissie 

Techniek. Innovatie en Sociale Wetenschappen, die het W&Mw onderwijs in 

de tweefasenstruktuur voorbereidt. 
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Als sekretaris van de Commissie Voorkandidaats Onderwijs vervulde ik 

verschillende administratieve taken, met name het inventariseren van 

overgangsregelingen, het adviseren over vrijstellingen en alternatie

ve programma's en het redigeren van de studiehandleidingen voor de 

kursus en de jaarlijkse folder waarin alternatieve projekten worden 

aangekondigd. 
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Stand van zaken m.b. t. deel II van de kursus, 
peildatum 3 november 1978. 

Organisatie 

Te zware studielast? 

Overgangsregelingen 

Deeinamecijfers deel II. (Foutief genummerd) 

De samenhangen tussen de verschillende onderwerpen 
die in de vragenlijst over deel I aan de orde komen. 

Evaluatie van de keuzekolleges uit deel III in het 
,voorjaarssemester 1980. 

Onderzoek naar de doeistellingen van de kursus 

De zekerheidsaanduiding bij de meerkeuzevragen in 
deel I van de kursus. 

Ret aantal uren per bIok, rekening houdend met 
tweede en derde toetspogingen. 

Evaluatie keuzekolleges deel tIl, najaar 1980. 

Verslag van 3 groepsgesprekken over de kursus 
ais geheel. 

Aantal afgelegde blokken in deel II, en waarderin.g. 

Evaluatie kolleges deel III, voorjaar 1981. 

Resultaten vragenIijsten deel II en deel III. 

De kursus Maatschappijwetenschappen van de Onderafdeling Wijsbegeerte en 
Maatschappijwetenschappen: Evaluatie van deel I van de kursus.Peildatum: 
15 juni 1978. Groep Onderwijsresearch, T.R. Eindhoven, interne memo 21·78, 
augustus 1978. 

Evaluatie van deel I van de kursus Maatschappijwetenschappen door middel 
van groepsinterviews. Opzet, resultaten en methodologische argumenten. 
Groep Onderwijsresearch, T.R. Eindhoven, interne memo 27-79, mei 1979. 

De voorkandidaatskursus Maatschappijwetenschappen in het studieprogramma: 
theorie en praktijk. Gegevens over de deelname door de studenten van de 
lichting Elektrotechniek 1976. 
Groep Onderwijsresearch, T.R. Eindhoven, interne memo 23-79, juni 1979. 

De cursus Maatschappijwetenschappen van de onderafdeling Wijsbegeerte en 
Maatschappijwetenschappen, evaluatie nr. III, peildatum 16 juli 1979. 
Groep Onderwijsresearch, T.R. Eindhoven, interne memo 33-80, maart 1980. 

(J.W. Gerritsen van der Roop & D.W. Vaags): The purpose of soc~al sciences 
in engineering education and their implementation at the Eindhoven Univer
sity of Technology, Conference SEFI, Paris, 10, 11, 12 september 1980. 
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De studiehandleiding in een zelfstudiekursus. Hoofdstuk voor een brochure 
van de CRWO werkgroep Individuele Studie Systemen. Groep Onderwijsresearch, 
T.H. Eindhoven, oktober 1980. 

(J.W. Gerritsen van der Hoop & D.W. Vaags): The purpose of social sciences 
in engineering education and their implementation at the Eindhoven Univer
sity of Technology. In: European Journal of Engineering Education 6 (1981) 
99-103. 

Een toepassing van het 'learner report' voor het vaststellen van de effekten 
van een kursus. Groep Onderwijsresearch, T.H. Eindhoven, rapport nrc 24, 
maart 1981. 

Ervaringen met het gebruik van learner report vragen bij het evalueren van 
kursussen. Paper, gepresenteerd op de Onderwijs Research Dagen, 10 en 11 
mei 1982 te Tilburg. Groep Onderwijsresearch, T.H. Ei.ndhoven, mei 1982. 
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KURSUS MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN 
VRAGENLIJST M. 8. T. BERS'l'B 'l'OETSPOGINGEN 

Daze vragenlijst is bedoeld om de docenten te helpen bij het evalueren 
van het blok waarover U ~ojuiat een toets hebt afgelegd. Wees a.u.b •. 
eerlijk, aangezien uw antwoorden een rol spelen bij mogelijke verbete-
ringen van de kursus. Bedankt veor uw medewerking vold.-1 

onvold.-2 

1. Afdellng: ..•...••••.•• , .•............ 
3. biok : ........................... . 

2. jaar van aankomst ••••••••••••••• 
4. datum: •..•...... S. id..'nr~: •• ~ ...... 

6. Op hoeveel uren sahat U de veorbereidingstijd veor dit blok? 

7. welk deel daarvan heeft U besteed aan het deornemen van de stot en welk deel . 
aan het maken van deoefenvragen? ~ ......... ' uur aan--ae-S5)£< 

••••••••• aan de oerenvragen 

uur. 

Omcirkel bij de voZgende vrogen het antuJoof'd dat het bBete OVBrBenkomt mBt w.u mening. 

8. De te bestuderen literatuur voor dit blok vond ik: 
a) uitstekend c) matig 
b) goed d) slecht 

Het in dit blok aangeboden yak vind ik veor de methode van zelfatudie: 
a) erg geschikt c) niet zo geschikt 
b) geschikt d) ongeschikt 

10. Voor een aanstaand ingenieur vind ik de Ieeratof van dit blok: 
a) erg zinvol c) niet zo zinvol 
b) zinvol d) nutteloos 

11. De oefenvragen bij dit blok vind ik: 
a) uitstekend c) matig 
b) goed d) slecht 

12. Over het algemeen vind ik het bestuderen van dlt blok: 

13. 

a) erg zwaar c) julat goed 
b) meer dan gemiddeld zwaar d) tamelijk licht 

Door bestudering van 
dlt yak: 
a) erg toegenomen 
b) toegenomen 

de leeratof van dit blok is mijn belangstelllng voor 

c) verminderd 
d) verdwenen 

14. Ik vind de aansluiting van de toets bij de leeratof van dit bIck: 
a) erg goed c) matig 
b) goed d) onvoldoende 

15. Ik vind de toets voor dit blok: 
a) erg moeilijk c) tamelijk gemakkelijk 
b) moeilijk d) gemakkelljk 

16. DEZE VRAAG OVERSLAAN ALB DIP UW EERSTE BLOK IS. 
No aft"(!;ding van het vorige blok ben ik: 
a) gelijk begonnen met dit nieuwe biok 
b) niet gelijk begonnen, de oorzaak llgt bij andere studleverpllcht1ngen 
c) niet gelijk begonnen, de oorzaak ligt ~ bij andere studieverplichtingen 

17. DEZE VRAAG WEER VOOR IEDEREEN. 
Terwijl ik bezig was met dit blok heb ik: 
a) wel vertraging opgelopen door andere studieverplicht!ngen 
b) geen vertraging opgelopen door andere studieverpllchtinqen 

Wilt U op de achterzijde van dit formulier vermelden wat U het be$te en hetelechtste 
aspekt van dlt blok vindt? 
Andere opmerkingen kunt U daar ook plaateen. 

o 
o 
o 
o 

o 
o 

D 

o 

o 

o 
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In te vullen na de eerste toetspoging voor aIle biokken van deel II 

Toelichtin9: Wij realiseren ons, dat u het m1sschien niet prettig vindt, 
in deze kursus steeds opnieuw met vragenlijsten gekonfronteerd te worden. 
We willen echter benadrukken dat bepaalde gegevens noodzakel1jk zijn 
voor het evalueren en zo nodig veranderen van de kurstts. Oit is ook in 
het belang van studenten die in de toekomst de kursus gaan volgen. 
We hebben bewust de vragenlijst zo kort mogelijk gehouden. Bij voorbaat dank. 

1. Afdeling: .••.•...••••••••.•••.••.•••. 
3. blok: ..•••.•..•••..•.•..••..••••..•.• 

2. jaar van aankomst •••••••••..•••••••• 
4. datum: ••••....•• 5. id.nr.: •.••.••. 

6. Op hoeveel uren schat u de voorbereidingstijd voor d1t blok? uur 

7. Welk deel daarvan heeft u besteed aan het doornemen van de stof en walk deel aan 
het maken van de oefenvragen? ...•••••••••••••••.•• uur aan de staf 

••.•••.•••••••..•• aan de oefenvragen 

Omairke Z bij de vo Zgende vragen het antwoord dat het beste oVe1'eenkomt met UltJ me
ning. 

8. Oe te bestuderen literatuur voor dit biok vond 1k: 
a) uitstekend c) matig 
b) goed d) slecht 

9. Het in dit blok aangeboden vak vind ik vaor de methode van zelfstudie: 
a) erg geschikt c) niet zo geschikt 
b) geschikt d) ongeschikt 

10. Voor een aanstaand ingenieur vind ik de Ieerstof van dit bIok: 
a) erg zinvol c) niet zo zinvol 
b) zinvol d) nutteloos 

11. Oe oefenvragen bij dit blok vind ik: 
a) uitstekend c) matig 
b) goed d) slecht 

12. Over het algemeen v1nd ik het bestuderen van dit bIok: 
a) erg zwaar c) juist goed 
0) meer dan gemlddeld! d} tame11jk Iicht 

zwaar 

o 
q 

o 

o 
o 

o 
13. Door bestudering van de leerstof van dit biok is mijn belangstelling voor dit vak: 0 

a) erg toegenomen c) verminderd 
b) toegenomen d) verdwenen 

14. Ik vind de aansluiting van de toets bij de leerstof van dit bIok: 
a) erg goed c) matig 0 
b) goed d) onvoldoende 

15. Ik vind de toets voor dit blok: 
a) erg moeilijk c) tamelijk gemakkelijk 0 
b) moe1.lijk d) gemakkelijk 

,6. Het belangrijkste motief om dit blok te kiezen 1s voar mij geweest: 
1. dat de stof mij gemakkelijk leek, of dat de manier van toetsen mij gemakkelijk 

of plezierig leek c:J 
2. dat de stof mij aansprak. Welke aspekten dan: •.•••••••.•••.•••••••••••••••••• 
3. anders, namelijk: ••••••••••••.•••••.•.•••.•.•.••••..••.••••.•.••••••••••.•.•• 

17. Zoals u weet, is deel I van deze kursus bedoeld als een basis voor de andere de
len. Vindt u dat deze opzet wordt gerealiseerd? •••••••••.•..•..••••••••..••••.•• 
.................. II .......................................................................................................................................... .. 

---------------------------------------------------------------------------------------~ 
Wilt u op de achterzijde van dit formulier vermelden wat u het beste en slechtste 
aspekt van dit blok vindt? Andere opmerkingen kunt u daar oak p~en. 

o 
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