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1. INLEIDING 

Bij de ontwikkeling v.an hetcurriculum van de medische faculteit 

van de Rijksunivers~teit Limburg is gek6zen voor een onderwijsopzet 

waarbij de eigenverantwoordelijkheid van studenten voor,het lereneen 

belangrijke plaats 'inneemt ,(Bouhuijs, 1978). Naar voorbe,eld van de, 

HcMaster University ,in Canada (Neufeld en, Barrows, 1974; Barrows en 
, " 

Tamblyn" 1980)wordenaan de'medische praktijk ontleende problemen als' 

uitgangspunt voor het leren genomen.De traditionele structuur van 

basisvakken en disciplines is losgelaten. Ret curriculum is opgedeeld 

in thematische blokken van zes weken .Een multidisciplinair samenge

stelde, "planningsgroep" werkt het theiDa uft in de vorm van probemen 
, " 

(casus) die de student en in de vorm van een' "blokboek" worden aange-

boden. Destudenten besprekendeze probleme~ met elkaar ill onderwijs

groepen van 8-10 studenten, die twee keer per week gedurimde twee uur 

bij elkaar komen (zie: Schmidt en Bouhuijs, 1980). Deze uitwisseling 

van kerinis en ideeenm.b.t~ het betreffende onderwe~p mondt uft in de 
, ' 

formuler~ng van leerdoelen, die vervolgens zelfstandig bestudeerd 

worden. De ondendjsgroepsbijeenkomst~n wordenbijgewoond door een 
, , 

facultaire begelei~er( tutor), die tot taak heeft het proces van 

gezamenlijk probleemoplossen te begeleiden (m.a.w. de tutor heeft geen 

docentrol). 

Rond 1978 werd aan de RijksuniversiteH Limburg begonnen met de ont

wikkeling van een voor Nederland geheel nieuwe studie: Sociale Ge

zondheidkunde. De, ontwikkeling van ditcurriculum is, gebaseerd op 

dezelfde onderwijskundige, principes, maar verschilt op een aantal 

practische punten van het onderwijssysteem van de medische faculteit 

(DeVolder en Thung, 1982). Problemen bij de implementatie van pro

bleemgestuurd onderwijs hadden' o.a. te maken, met de onduidelijkhElid 

t.a.v. bet beroepsbeeld voor elk van de drie afstudeerrichtingen 

(GezondheidsVoorlichting ,en -Opvoeding;, Beleid en Beheer van ,de Ge

zondheidszorgvoorzieningen en Verplegingsweterischap). Verder leende de 

beschikbare praktijkproblemim zich vaak nietgoed voor bespreking in 

een twee uur durende onderwijsgroepsbijeenkomst. ' 

" 
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Ret is maar de vraag· of het ve!-"werven van ipzicht in materie, waarbij 

de "kennis" voor een groot deel bestaatuit theoriei!nen opvattingen 
.,. ' F' 

in verschillende stromingen, voidoende gestimuleerd wordt door het 

aanbieden van problemen. Vaak lijkt. een toeva1lig gevonden theorie a1 

een afdoende verk1aring te bieden, waarom dus verderzoeken? Of de 

gewenste'mate van dlepgang blj de bestudering van een bepaald onder

werp gehaaid· wordt ismoeflijk te contro1eren (ook bij de medische 

faculteit-worden studenten .• aangetroffen dle naar aah1eiding v~:m een 

probleem tift· het tweede· biok van heteerste· jaar a1 trachten gespe':" 

cialiseerde microblo1oglsche literatuur te doorgronden). 

Met ingang van .. het studiejaar t 82-' 83 Is door de Algemene Faculteit 

besloten om naast probleemgestuurd onderwijs ook andere aanbiedings

vormen van leerstof te hanteren (zie: Vormadvies, 1982).'Bij de ont

wikkeling van de ortderwijsleereenheid "Organisatie" vande afstudeer

~lchting Beleid en Beheer heeft deplannlngsgroep getracht eeninte

gratle tot stand te brengen tussen probleemgericht leren en een meer 

directieve presentatie van leerstof d.m.v. Inleidende teksten, colle

ges en verplichte Iiteratuur. 

In de volgende paragraaf wordt de opzet van de onderwijsleereenheid 

"Organ1satien beschreven. Vervolgenswordt aan de hand. van onderzoek 

onder destudenten die de onderwijsleereenheid gevolgd hebben van 25 

oktober. tot .25 december nagegaan hoe. de opzet in de praktijk gefunc-' 

tioneerd .heeft. 
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2. DE ONDERWIJSLEEREENHEID 'ORGANISATIE' 

2.1. Doelstellingen • 

. . De Curri,culumplanningsgroep. Beldd en Beheer,. verantwoordelijk 
. . 

voor de inhoud van het doctoraalprogramma van de afstudeerrichting 

Beleid en Beheer' van Gezondheidszorgvoorzieningen, heeft het thema . ,... . ~ ",. 

'organisatie' aangewezen alseen van de acht thema's die t.b.v. de 

afstudeerrichting Beleid en Beheer llHgewerktmoesten worden, in de 

VOrm va.n e.en· onderwij!'lleereenheid van zes weken. 

Binnen dft thema diendende volgende onderW~rpen aan de·' orde te komen: 

-organls.tiebegrip e~organisatiedoelstellingen 

-organisatiesctructurering en organisatiestructuren 

- organisatieprocessen(communicatie, informatie, leidinggeven) 

- organisatie en omgeving (intra~organisationele samenwerking) 

- organisatieonderzoek. 

Binnen' het kader van de door de Curriculumplanningsgroep aangegeven 

onde-rwerpenzijn de doelStellingen - van de onderwijsleereenheio afge

leid. van· de eindtermen zoals - vermeld in hetwerkprogramma van de 

capaciteftsgroepBele~dswetenschap (Beleidswetenschap, 1981). Hierin 

is' o.m. vermeld dat afge~tudeerden Beleid en l3eheer: 

- inzicht behoren' te hebben in de structuren, . processen .en waarde

systemen die de gezondheidszorg kenmerken 

- een bijdrage moeten kunnen leveren _ aan de beleidsontwikkeling ter

zake, zowel naar inhoud, vorm en proce~voering 

- in staat moeten zijn noodzakelijke informatie voor zo'n beleidsont

wikkeling te verzamelen. 

De onderwijsleereenheid Organisatie heeft indit verband tot doelbij 

te dragen aan kennis en inzicht m. b.t. de eerder genoemde aspecten- van_ 

organisatie en· organisationele vormgeving. Deze onderwerpen.kunnen in 

de beschikbare zes weken sleehts oppervlakkig behandeld en bestudeerd 

worden. Gestreefd wordt nasr kennis van debelangrijkste wetenscbappe

lijke noties en' verbanden op dit gebied en indebt in bruikbaarheid 

daarvan voor de praktijk (zie bovenstaande eindtermen) alsmede over-
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, zieht van de belangrijkste' literatuur. 

Tot slot wordt, in een integraal 1n de onderwijsleereenheid opgenomen 

workshop, (Management), geoefend in een aantal, vaardighed~n op' het 

gebied va.n Ieidinggeven, observa~iemet betrekking tot groepsdyna

ttdsehe . processenen de rol van adviseur, met het doel later niet 

aIleen theoretis'eh doeh ook practisch een bijdrage te kunnen leveren 

aan beleidsontwikkelingsprocessen. 

2.2. Opzet en werkwijze 

De planningsgroep,be!astmetde uitwerking van de onderwijsleer

eenheid Organisa tie (de hi jlage 1), heeft de onderwerpen verdeeld 

over de zes,besthikbare weken,. Iniedere week komt een aantal aspecten 

als afgerond geheel aan de orde. 

Het' programma zieter als volg't uit: 

week 1 

week 2 

week 3 

week 4 

week 5 

week 6 

, , 

Organisatiebegrlp en organisatiedoelstellingen 

organisatfestruct~ur en -structurering 

Taakstru'ctureririg, organlsatieontwerp en organisatie-ontwik

keling,jutidlsche.aspecten 

Processen, communicatieen leidinggeven 

Organisatie en omgeving 

Organisatie-onderzoek en Workshop Management 

Gezien de omvang en complexiteit van het onderwerp heeft de plannings

groep er de voorkeur aan gegeven een meer directieve, voorgestructu

reerde opzet voor de onderwijsleereenheid ui t te werken, dan, aIleen 

probleemsturing. Hetbeimrloeden van' studiegedrag door het aanbieden 

van probleemstellingen of casus heeft als beperking dat het een warrig 

specifiek sturingsmechanisme is~ In een geval als' het onderhavige, 

waar het vooral gaatom een(noodzakelijkerwijs) -Oppervlakkige kennis

making met een c()mple:x:.en groet kennlsgehied (en niet om het doorgron

den of zelfstandig toepassen van het'geleerde) bestaat hetrisico dat 

de studentenblijvenhangen op details en' daardoor de grote lijn 

missen. Met gebruikmaking van verschillende werkvormen daarom een 
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programma, uitgewerkt wa.arin de studenten systematisch voor})ereid wor-
"':'" .. ,,' .... 

den ophetwerken met problemen en waarin ook een feed-back .met de 

deskundige docent is opgenomen.· 

Dit wekelijkse programmaz!E!t er als voIgt uit: 

Elke week ie; geopend met een inleidend college op maandagmorgen. Dit 

college 1.s bedoeld' als globaleintr~ductieop de in de loop van de 

week tebestuderenstof( de· bet'reffende· inleidirtg in het blokboek' en 

de daarbij behorende basisliteratuur) .Het bijwonen van' het college is 

nietverplicht.. De planningsgroep. is evenwel van mening dat student en 
. . . 

vanuit het college overZichtover. het onderwerp kunrtert verkrijgen om 

?etin' zijncontext . te kunnen' plaatsen. Zelfstandige studie en het 

werken in de onderwijsgroep ZQU daardoor 'efficit!nter kunnen verlopen. 
. . . 

De Inleidingen in het blokboek pretenderen niet een collegedictaat te 

zljn~· 2;e zijn, m~t het inleidend college bedoeld om de student te 

. helpen het .'. onderwerpin . zijn context te plaatsen. Ze vormen. als het 

ware de' "kapsiok" . vool' he"t'bestudereri van de b~rslsli teratuui. 

De inlelding wordt gevolgd door een' studieopdracht die desgewenst een 

handleiding geeft· bij hetindividueel bestudeienvan'de aangeboden 

stof.' Naastiilleidingen basisliteratuur is er aanbevolen literatuur 

opgegeven t. b.v. degenendie deh nader in een' bepaald onderwerp 

willen verdiepen. 

Woensdag:middag of donderdagochtend vlndt er een bijeenkomst van de 

onderwijsgroep plaatsmet als doel: 

·a. het met elkaar besprekenvan problemen metdestof 

b. werken asn casuIstiek(met behulp van de Zevensprong*) 

c. het fO,rmuleren van 'leerdoelen voor zelfstudie. 

Ret bijwonen van'de onderwijsgroepen is verplicht~ Aanwezigheid bij de 

onderwijsgroepsbijeenkomsten wordt door de tutoren beoordeeld in het 

kader van het summatieve evaluatiesysteem. 

Vrijdagmorgen iser weer een bijeenkomst van deonderwijsgroep ge

pland, die tot doel heeft de resultaten (zowel vragen als oplossingen) 

van de afgelopen week. op een rij te zetten.c ter voorbereiding van het 

* Systematische aanpak vanprobleemoplossen in taakgerichte groepen, 
zie Schmidt en Bouhuijs, 1980. 
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werkcollege op vrijdagmiddag. Hierin worden de belangrijkste problemen 
• • >- ' , ,~ 

met de inhoudsdeskundige besproken/ waarna de weekkan worden afgeslo-

ten. De deelname aan dit werkcollege is weer niet verplicht, maar 

{,olg!!ns de planningsgr'oep een vrijwel onmisbaar hulpmiddel bij het 

ordenen van de nieuwe kennis • 

. Hetprogramma van. de laatste week ziet er sterk afwijkend uit doordat 

in deze week de workshop Management is opgenomen. Bovendien word! op 
I 
de laatste vrijdagmiddag deeindtoets afgenomen. De onderwijsgro!!ps-

bijeenkomsten en het werkcollege zijn daardoor komen te vervallen. 
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3. OPZET VAN HETEVALUATIEONDERZOEK 

3.1. Operationalisatie 

Bij de ontwikkeling van de onderw.ijsleereenheid Organisatie (zie: 

vorige p~ragraaf)is 'gestreefd:naar . integratie van probleemgestuurd 

,onderwijs met andere onderwijsaanbiedingsvormen. Als standaardproce;.. 

.dure wordt aan het eind van elke onderwijsleereenheid· een vragenlijst 

afgenomen, waarmee de waardering van studenten voor diverse aspecten 

'van de onderwijsleereenh~id Inkwestiegepeild wordt. Deze, vragenUjst 

levertechterweiriigspec'ifieke' informatie. In een terugblik op .een 

periodevan zesweken onderwijs kan aHeen een globale totaal indruk 

tot' tilting komen. Deontwikkeling, die tot dit oordeel geleid heeft 

blijft onzichtbaar. Mede gezien het felt dat het voor de plannings

groep vooral van belang was inzichtte verkrijgen in de kwaliteit van 

(waard~rriilg voor)dE! verschillende onderdelen van het programma per 

week, is naast deze sta'(tdaard vragenlijst wekelijks een aparte evalu-
. , . . .. 

atie-vragenlijst afgenomen. In' deze vragenlijst zijn over aHe gehan-

teerde oriderw~jsaa:nbiedingsvormen vragen opgenomen met betrekking' tot 

deelname re~p~ gebruik, 'kw~ii telt en effectiviteit bij de verdere 

studie.*' Teneiilde enig indeht te krijgen in het kwantitatieve aspect 

van de studieaetiviteiten is. tevens gevraagd naar het aanta! perdag 

aan . de studie (m.b~t •. de'· onderwiJsleereE!Dheid Organisatie) bestede 

. tijd •. Verder is eenviertal vragen. opgenomen, waarmeede globale 

indruk per week kanworden samengevat. 

3.2 •. Dataverzameling 

De. wekelijkse vragenlijsten zijn telkens aan het begin van., de 

. week, tijdens het college op maandagochtend uitgereikt aan deaanwe

zige studenten. Via de contactpersonen ,van' de onderwijsgroepen werd 
-' . . '. 

een aantal reserve exemplaren verspreid t.b.v. de afwezigen op' het 

*De vragenzijnweergege\Ten bij de resultatentabellen, zie: paragraaf 
4. 
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college. Aan het eindvan de week werden de vragenlijsten ingenomen, 

eerst Ujdens het werkcollege, later gelijk met· de uitreiking van de 

nieuwe lijsten. De studenten konden op deze w.ijze de gehele week 
I ... . . 

beschikken over de vragenlijst van de betreffende week •. De vragen-

lijsten . zijn anoniem verflpreid. Verder is bij deevaluatie gebruikt 

gemaakt van gegevensvan de "afsluitende enquete en toets. 

3.3. Verwerking 

Bijde verwerking van de· gegevens is de nadruk gelegd op het 

verkrijgen van inzieht in de grote lijnen. Bet materiaalwordt onge

schikt geacht voor verfijnde statistische analyses. ·am de interpre

tatie te vergemakkelijken is telkens aIleen het percentage responden

ten dat hetmet een bewering 'eens'was weergegeven. De resultaten van 

de wekeli-jkse. evaluatie-vragenlijsten Zijn uitgespl1tst naar de onder

wijsvorm waar de vragenl1jsten op hebben.Resultaten van de standaard 

blokevaluatieprocedure en van de bloktoets worden afzonderlijk ver...,. 

meld. 
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4. RESULTATEN 

4.1. Response 

De standaard programma-evaluatie. is ingevuld door 39 van de' 

deelnemende ~tud~nten (87%). De response op deweekevaluatiegeeft een 

verloop te zien. Na een hoge.response van 80% in·de eerste week volgde 

~een terugval tot om en nabij de 50% in de weken 2 tIm 5. De zesde en 

laatste week gaf eenerg lage response (16%)te zien. Het verloop van 

de response voor' de . verschillende onderwijsgroepen. is -weergegeven in 

tabel 1. 

TABEL 1: Respons wekelijkse programma-evaluatie per groep. 

N == 44 

I 
-22 ! 23 

" 

24 25 26 0* itotaal groep I 
I 

i 
N. I 9 9 9 9 8 - 44 

week 

i 
J 6 7 3 4 8 7 35 

2 4 7 4 2 3 4 24 , 

3 3 'I' 5 4 ,3 6 4 25 

4 :3 4' "5 2 4 5 23 

5 3 4 3 3 4 2 19 

6 2 - 3 - 1 1 7 

* geen groepsnummer ingevuld. 

.' 
Voor de lage res pons in de 6e week kunnen verschillende verklaringen' 

gevonden worden: 

de week werd grotendeels inbeslag, genomen door de workshop Manage,

ment, zodat betgebruikelijke programma, waarde enqu@te op aansluit 

infeite aIleen bestond uit een college opmaandagocbtend 

- de teruggave van de formulieren' was, door bet,' ontbreken van een 

moment van inname minder goed geregeld. 
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. " 

Hoe het ook zijer zijn zo weinig gegevens beschikbaar dat de gegevens 

van de zesde week verder buiten beschouwingzijngelaten. De aflopende 

response van de wekel1jkse evluatie bemoeilijkt u1teraard de interpre

~at1e van de resultaten. Het is mogelijkdat de overblijvende groep 

piet representatief is., De trends in de resultaten sluiten echter goed 

aan bij de indrukken die op infomele wijze tot stand kwamen (contact

personenoverleg en tutorenoverleg). Combinatie van.de gegevens uit 

'{erschillende" bronnen' (standaard programma-:-evaluatie" bloktoetsgege-
. ..'. ":' 

vens e'n weekevaluatie) versterkt de interpretatiemogeljkheden. Bij de 

presentatie van deresultai:en worden eerst de gegevens' van de weke

l1jkse enqu@te' weergegeven, ingedeeld naar onderwerp,vervol,gens de 

resulaten van de standaardprogramma .... evaluatie en tot slot de gegevens 

die ontleend zijn aan de afsluitendetoE!t:s. 

4.2. De wekelijkse evaluatie 

4.2.1. De inleidende teksten in het blokboek 

De inleidende teksten in .het blokboek had den tot doel de studen

ten voor te bereiden op het onderwerp van de komendeweek. Het geboden 

overzicht zou tevens kunnen dienen als uitgangspurit voor verdere 

studie. In de vragenlijst zijn vragen opgenomen met betrekking tot het 

leren (gebruik) van de inleiding, voor en na het college, de kwaliteit 

(duidelijkheid) en de effectiviteit (aanzet tot verdere studie). De 

resultaten van de vragen met betrekk:1ng tot de inleidende teksten zijn 

weergegeven in tabel 2. 
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TABEL 2: Inleidende teksten 

r-----------~~-.,---~----~~__:_'----------'--~--,--

1. Ik beb ,de inleidende tekst gelezeri 
vO,or hetcollege 

2. Ik heb de inleidendetekst na' het 
college nog een of meer malen ge
,raadplee~d 

3. pe inleidende tekst inhet bIok-:
'bo,ek was ,voldoeride,duidel1jk 

4. De inleideride,tekst prikkelde tot 

WEEK 

1 

60 

97 " 

80 

, nadere, verdieping in het onderwerp' 46 

5. De inleidende tekstvormde'een 
u1t2an2sDunt voor verdere studie 69 

2 

83 

58 

75 

54 

67 

3 4 5 

72 70 63 

,84 74 74 

80 39 95 

60 48 68 

I 68 43 74 

Uit de 'reacUes ,blijkt dat, de inleidEmde teksten 'tamelijk inte~sief' 

gebruikt zljn, zowel voorafgaand aan 'het college' als' 
. .... . er 'na.Met 

u1tzonderin~ van week 2 werden de teksten door eenhoger percentage 

respondenteri achteraf geraadpleegd dan voor het college. 

Wat betreft dUidelijkheld van detekst wordt de inleiding vari week 4 

(Processen, communicatie en leidinggeven), in vergelijking met de 

andere weken, dooropvallend weinig respondenten positief beoordeeld. 
, ' 

Het oor-deel over de mate 'waariti de' teksten aanzetten tot nadere ver-

dieping en verdere studie is in aHe gevallen positief, maar niet 

'extreem hoog. Het gunstigst werdgeoordeeld over de inleiding van week 

5 (Organisatie en omgeving) het minst gunstig over de inleiding van 

week 4 (Processen, communicatie en leidinggeven). 

Ret werken met inleidendeteksten wordt voldoendeposiUef gewaardeerd 

om deze onderwfjsvorm te handhaven. Nadere inhoudelijke analyse van de 

teksten zal moeten uitwijzen wat de kenmerken zijn van inleidingen die 

goed aanslaan. 

4.2.2. College' 

Het collegebij aanvang vari elke week diende om de studenten een 

globaal overzicht te verschaffen van de in de komende week te bestude-
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ren stof.. VOj)rald{)or het .gebruik van aande praktljk ontleend~ voor-
, - . . ~ . 

_beelden diende het college tevens een' 'motiverende' uit-werking te 
.. . . 

hebben. Gehoopt werd d~t studenten door'tezien'ln wat voor'situaties 

de te bestuderen :kennis pr~ktischtoegepast- kan worden met meer animo 

aan de studletaak zouden werken., 

De resultaten zijn weergegeven,in tabel 3. 

TABEL' 3: Colleges' 

, 
WEEK 

, 

1 2 .3 4 ' 5 

1. lk heb <Ht college bijgewoond 83 92 96 91 79 
.-

2. Ik'heb aantekeningen gemaakt bij 

I het college 83 92 92 91 79 

3-. - lk ,he b di t ,college ,niet , bi jgewoond .. ~ , 

maar de aantekeningen Van een col~ 
legabestudeerd' 9 8 4 0 11 

4. De presentatie was duidelijk 69 79 

I 
84 65 47 

- '. ' ~. , ... 

5. Het college was saai 9 13 0 13 16 ! 

6. Het college,motiveerde tot 
I 

na- I 

dere bestudering van <Ie stof 38 50 I 72 43 26 
' ' 

7. Het colfege gat en goed overzicht 
over de te bestuderen stof 68 67 68 23 42 

8. Bij de bestudering van de litera-
tuur zou ik het college niet graag 
hebben gemist 43 46 68 30 26 

De deelname' aan de colleges is' gedurende de, gehele periode bijzonder 

hoog; vrijwel iedereen die aanwezig is maakt aantekeningen en met 

uitzondering van, week 4 (Processen, .communicatie en leidinggeven) 

wordt doorhet merende~l van 'de afwE!zigen achteraf aantekeningeri van 

collega~s geraadpleegd. 

Dewaarderingen t.a.v. de colleges vertonen meer variatle. 

Verhoudingsgewljs liet de duidelijkheid van de presentatie in week 5: 
(Organisatie en omgevlng) te wensen over. Vooral de colleges van wE!ek 
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, , 

IS 

2en 3:(O~ganiSat1~structuur en s~ructurering;resp. , Taakst;ructure

ring, organlsatfeontwerp en organisatieontwikkeling) worden, ahniet 
, , 

saal beoordeeld.Sam~n met het college van week4'(Processen, communi-
. .. ~ . ' 

catfe enleidlnggev~n) werden deze colleges ook het meest als motive-

rend tot nadere' bes tudering van de stef beoorde,eld •. :Verrassend is' 

daarom dat van het'college van week 4 niet werd gevonden dat het een 

goed overzicht van de te bestuderenstof gaf." Door de wekE~n heen 

worden de colleges als' pOS,Hief ervarert bij' het bestuderen van de 

literatuur~' hetmeestuitgesproken bij week 3 (Taakstructureting, 

organisatieontwerp -en organisatfeontwikkeling), het minstbij de weken 

4 en 5 (Processen', communicaUe en leidinggeven; Organisatie en omge

vlng). 

De reacUes op deze laatste vraagvormen een afspiegeling van de 

totaalindruk dieuit de waarderingvoor de coileges naar voren komt. 

,Over het geheel genomen wordt duldelijk' positief geoordeeld, het meest 

ultgesproken poslt1ef met bet'rekking tot we'ek 3, hetminst uitgespto

ken blj de weken,4 enS. 

Vetklaringen voor de verscblllen blssen de weken kunnen zowe1 gezocht 

worden in de ,leerstof als' in hetgegeven dat de, colleges ,door ver

schil1ende docentenwerden verzorgd. Al met a1 b1ijken colleges in de, 

ogen van studenten duid~lijk een functie te kunnen vervullen. 

4.2.3. Zelfstudie 

Zelfstudie vormt de kern van bet onderwijssysteem. De gevarieerde 

actlviteiten die onder deze noemer kunnenvallen zijn niet afzonder

lijk benoemd. De' nadruk' is gelegd op: de studietaak, Me de zelfstudie 

op gang diende te brengen. T.a.v. de studietaken is telkens gevraagd 

of er gebruik van gemaaktis en, c>f bet benodigde materiaal, te vinden 

was. Verder, is bet oordeel gevraagd over deduidelijkheid en de mate 

waarln de taak nuttig was als ingang voor de stof. 

De resultaten zijn weergegeven in tabel 4 ... 
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TABEL 4: De st~dietaken: 

j 

I 
WEEK 

". 1 2 .3 4 5 
gemaakt 

.' 

Ik heb- gehruik van de stu"" 
I dietaak 66 88 72 83 68 

, 
2. Ik heb de ~enodigde literatuur in 

het algemeen kunnen vinden 6 8 56 82 9S 
: 

3. De studietaak wasduidelfjk gefor-
muleerd 37 83 S6 70 S3 

4. De studietaak was een goede hand-
reiking om de' stof te bestuderen . 29 33 40 49 47 

Een betrekkelijk groot percentage van de stud"enten' (maar niet aUe) 

heeft gebruik gelliaakt van destudietaken. Met name In de eerste twee 

weken gaf: het vlnden van de benod:1gde literatuur problemen (enkele 

bestelliilgen waren niet, op tijd aangekomen). Ret is moeilijk na te 

gaan wat het effect hiervan 1s op de verdere beoordeling van de stu";' 

dietaken. De taken van week 1 en 2 worden In eikgeval door Minder 

studenten positief gewaardeerd. Met name de 'studietaak van week 1 

(tifet duldel1jk ~n geen' erg . go~de. haridnHking) zal nader bekeken 

moe ten worden. Met het beter beschikbaar raken van de l1teratuur is 

het oordeel over de studietaken van de weken 3, 4 en 5 in ieder geval 

du1delljk positief. 

Er bli jken over het geheel genomen toch. nogal wat tekortkomlngen te 

worden ervaren bijde stimulering tot zelfstudle, een van de be lang

rijkste aspecten van probleemgestuurd onderwijs. 

4'.2.4. Onderwijsgroepen. 

. " . . J 
, Per week vonden twee bijeenkomsten van de onderwijsgroep plaats, 

een van twee uur op woensdag of donderdag en eenvan een uurop vrij

dag. De onderwijsgroepsbljeenkomsten haddep tot doel door middel van 

"een confrontatie van de· inbreng van degroepsleden, aan de hand van 

praktijkproblemen (casus) tekomen tot verdere verdieping (Zie Schinidt 

en Boubuijs, 1980). 
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Ret functioneren,van een onderwijsgroep wordt dpor vers~hillende fac

toren belnvloed. .In ditgeval gfng d,e interesse uit naar het effect 

van hetaanbod aan de onderWijsgroepen via het blokboek. (~ariabelen 

als de, tutor' en 'de 'o~derwIjsgroepzelf worden ge~valueerd met behulp 

van de standaard blokevaluatie),o Met betrekking tat deonderwljsgroe-' 
. . . ~ ... -. 

pen zijn zeven vragen geformuleerd, waarvan vljf betrekklng hebb,en op 

de eerste onderwijsgroepsbijeenkomst (woensdag/donderdag). en· twee op 

de tweede onderwijsgroepsbljeenkomst (vrijdag). 

TABEL 5: Ond'erwijsgroepen 

WEEK 

, 1 2 3 4 5 
, ; , " 

. 

Onderwljssroef'donderda~ 
1. Door hetbespreken van de bestu-

deerde stof Is deze vee! duIdel1j-
k~r, geworden 29 42 40 61 47 

., 

2. De geformuleer<ie probleemstelling i 

I 
van d~case/cases sloot goed ~an 

I 
ophet.9nderwerp , . 60 46 44 74 63 

, ' 

" 

3. MIjn voorkennls van het onderwerp i 
I 

was voldoende om het probleem te i 

analyseren - 14 21 16 'I 30 42 , 

4. De voorkennis'van de verschillen- I 
I de groepsleden sloot goed op el~ 

I kaar aan 20 13 20 22 37 
i 
I 

5. Er konden concrete leerdoelen ge-
formuleerd worden 51 38 24 52 74 

. 

Onderwijs8roef vrIjda~ 
6. Het bestudeerde onderwerp kon be- , 

vredigend worden afgerond 29 21 44 48 47 

7. Er werden duIdel1jke vragen gefor-
muleerd voar het werkcollege 23 58 64 70 47 

De bovenstaande resultaten geven enig zitht op de sterke en· zwakke 

kanten van de onderwljsgroepsbijeenkomsten. De aansluiting van de 

probleemstell:1ng op het onderwerp'wordt over het geheelgenomen posi-
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tief beoordeeid en het verduldelijkende, effect van de bespreking van 

de stofvertoont een sUjgende lijri. De voorkennis, zo:weide eigen als 

de onderlinge afstemming geeftechter vee! problemel'l. Ook'is men niet 

echt enthousiast over de,vrsag of,het onderwerp bevredigend kon worden , , 
afgerorid. WeI kondenin de meest;e gevallen dtildelijk vragen voor het 

werkcollege geformuleerdworden. Het lijkt erop' dat 'afstemming van 

voorkennis" en 'sfronding van het' onderwerp t, te veel gevraagd is om 

~n aUe gevallen gerealiseerd ,te kunnen wordenbinnen een totaal van 

dde tiuronderwijsgroep, per week. De ,dchtende werking van de onder

wijsgroepenop desttidieactiviteiten is zonder meer duidelijk. 

4.2.5. Werkcolleges' 

Het werkcollege, 'of eigenlijk beter responsiecollege, aan het 

eind van de week, had tot doel te komen tot een gezamenlijke afronding 

van het onderwerp van de, week. ,Openstaande ,vragen uit de laatste 

onderwijsgroepsbijeenkomstkonden gesteld worden. De docent, die de 

week met het college had geopend trachtte deze vragen te beantwoorden 

en het geheel nog eens samen te vatten. 

Met betrekking tot de afsluitingsfunctie van het werkcollege zijneen 

viertal vragen geformuleerd.' 

De resultaten zijn weergegeven in tabel 6. 
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TABEL 6: Werkcollege~ 

1. De docent kon afdoende antwoord 
geven opd¢ openstaandevragen be-

WEEK' 

1 

treffende de stor ' . " 68 

2. De confrontatie van de meI'lingen 
,van de betrokken'groeperi betref~ 
fende, de casel cas,es ,gaf een ,extra, 
oefening/verdieping van de stof 14 

3. Retwerkcol1egewas een goede af
sluiting vail de week 

14. Ret werkcollege was saa!' , 

54 

6 

2 3 4 5 

75 72 35 47 

25 44 4 16 

71 84 39 38 

13 o 22 o 

De werkcolleges worden over bet gebeei genomen pos{tief beoordeeld: 

niet saai~ een goede afsluiting van de week; de docent kon de vragen 
: ' 

beantwoorden. Re.t werkcollege van week 4 (Processen, communicatie en 

leidfnggeven) werd bet minst gunstig beoordeeld. Ret effect van ver

dieping uft ~e confrontatie van versj::billende groepen is, met uitzon

dering van week 3 (Taakstr'ucturerfng, organisatieontwerp en organisa-. ... . . , . 
tieontwikkel1ng) niet uit de vert gekomen. 

Het werkc'ollege van deze week werd overigens bet sterkst posHief 

beoordeeld. 

De waardering voor de werkcolleges komt in grote lijnen overeen ,met 

die voor de colleges van dezelfdeweek. Net als bij de collegesgeldt 

dat de verscbillen 'In waarderlng zowel kunnen samenbangen met de aard 

van bet gepresenteerde materiaal als met de wijze waarop dat voor de 

betreffende docent werd gedaan. 

4.2.6.Studiebeleving 

Naastde speclfieke vragen peronderdeel zijn een viertal'vragen, 

geformuleerd m,.b.t. de studiebeleving gedurende de week. Bij de formu"': 

lerlng vanc!eze vragen is eenindel1ng: in ,drie motivationele catego

riei!n gevolgd: affectief, instrumenteel en normatief (zie de GraaH, 

1978). 
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. . 
De affectieve component is geoperatlonaliseerd met vragen naar plezier 

en interef!seblj de studiej de in~trumentele componenF d.m.v. een 

yraag naar Oerelevantie .. voor de latere werkkring; de normatieve compo

nent d.m.v. een vraag naar overbelasting~ 

Het . resultaat . is weergegevenin tabel 7. 

TABEL 7: Studiebeleving . 

WEEK 

1 2 3 4 5 -
1. lk heb d.eze week met plezier ge-

studeerd 23 33 32 61 47 

2~ Ik vond het een interessante week 43 71 72 74 79. 

3. De 'stof leek me belangrijk voor 
mijn-latere werkkring . 69 71 72 65 79 

4. lk heb deze week veel te hard 
inoeten. werken 0. 17 40. 17 5., .. 1.. 

De waardering voor de relevantie en de interesse is consistent zeer 
. . 

hoog. Het studieplezler ver'toont echter dui de li jkeschomnlEil1ngen. De 

lage w~ardering in de eerste weken hangt waarschijnl1jk samen met het 

ontbreken vanliteratuur (opmerkingen op de vragenlijsten .wezen in 

deze richtingen). 

De relatief lage waardering In termen van studleplezier voor week 3is 

moeilijk te plaatsen, in aanmerklng genomende gunstige oordelen over 

de meerderheidvan de onderdelen van deze week. 

De studietijdbelastingwordt In·hetalgemeen niet als te zwaar ervaren 

(zie ook paragraaf 4.2.7.). 

4.2~7. Studietijd. 

Om enlge zicht·te krijgen opde feitelijke tijdsbelasting die het 

werken 1.v.m. de onderwijsleereenhEdd voor studenten vormt is in de 

wekelijkse vragenl1jst een schatting gevraagd van de per dag bestede 

studietijd In urena 
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De gevraagdeschatt1ng (alle studie~~jd niet gedifferentieerd naar 

verplichte onderdelen,zelfStudie, etc.) is zeer globaaI en kan aIleen 

als globale indicatie gezien worden van de werkelijke bestede uren. 

WeI is uiteraard vergelijking ,over de weken en tussendegroepen 
: 

~ogelijk. 

De resultaten zijn weergegeven intabel 8. 

TABEL8: Gemiddelde tijdsbesteding per week, per onderwijsgroep. 

r~·---w-ee-k-·-·.--------~----~--~----~--------~------~~-r-----~· 

I, 
II . groep 1 2 3 4 5 Totaal 

m 23.7 '30.3 33.0 31.0 ! 27.3 29.1 
. 22 sd . 5.6 6.0 8.5 8.3 I 8 .. 5 . 

fl' 6 4 3 3 .3 

m 21.8 27.0 31.3 34.4 24.4 27.8 
23 sd 6.2 8.5 8.8 6.B. 6.8 

. '5 ~ 

n 6 7 '4 4 

m 27.B 31.6 35.5 33.2 34.0 32.4 
24 sd 6.4 7.6 5.9 6.6 7.2 

n 3 4 4 5 3 

m 24.4 25.5 .30.3 23.5 24.0 I 25.5 
25 sd 5.9 3.5 4.5 10.6 1.0 ! 

n 4 '2 3 2 3' I 
I 

m 26.1 31.2 24;.6 23.0 20.7' 

I 
26.1 

26 sd 9.7 7.8 8.9 17 .0 9.3 
n 7 3 6 2 3 

r--' 

I 
I niet m 24.7 32.4 26 .. 5 26.1 27.5 I 27.4 

ver- sd 2.8 6 •. 9 5 .• 2 10.2 13.4 
meld n' 6 4 4 5 2 

m 24.4 29.6 29.7 29.5 26.1 27.9 
To- sd 6.3 7.0 7.8 9.1 7.9 
taa! n 32 24 25 21 18 

De belasting in termen van studietijdvalt mee tenopzichte van een 

studlewerkweek van 40 uur. Het gevonden gemiddelde resu!taat ligt ook 

onder de gevonden gemiddelde resultaatvoor studenten van de medische 
. . 

faculteit. (Weggeman en Moen, 1981), we! zijn indeze vragenUjst 
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studieactiviteiten bvit.en- deonderwijsleereenheld om (statistiektrai

ning) .buiten. beschouwinggelaten.Geconcludeerd kan echter worden dat· 

van overbelastinggeen sprake lijkt te zijn. Dit is in overeenstemming 

met het eigen oordeel van studenten voor wat betreft het grootste deel 

vanhet blok (zie paragraaf 4.2.6.). Bij de vraag naar belasting 

scoren week 3 en 4 hethoogst, in geschatte studietijd delen de weken 

2, .3 en 4 nagenoeg ex equo de topplaatsen. 

4.3 •. De standaard.progrlilmma-evaluatie 

Deonderwijsenqu@te, die aanhet eind van elke onderwijsleereen-

. heid wordt afgenomen bestaat uit een reeksuitspraken over diverse 

a$p.ectenvan het on<ferwiJs, gevolgd door een lijst didactische werk

vormen, waarbij gevraagd' wordt naa'r leerervaringen. De resultaten 

worden hieronder weergegeven: 

. TABEL9: Ondenori jsen'qu@te"Organisade' • 

% eens 
Onderwfjsgroep: 
- Het werken in deoriderwljsgroep betekendeeen 

stimulans v.oor mijn zelfstudieactiviteiten 56.4 
- Er werden steeds duidelijke afspraken gemaakt 

metbetrekking tot te ondernemen studie~activi-
te1ten 56.4 

- De groep maakte gebruik van duidelijke werkpro~ 
dures (bijvoorbeeld: de zevensprong, bijhet 
aanpakken van problemen 12.8 

- Iedereen hield zich aan de gemaakte afspraken 38.5 
- In de groepsbijeenkomsten voerden telkens een 

paar deelnemers het hoogste woord 35.9 

Tutor: 
- De tutor evalueerde regelmatig samen met ons 

de gang van zaken in de onderwijsgroep 
- De tutorstimuleerde het .raadplegen 'van inhouds

deskundigenen het. gebruik maken van andere leer
en evaluatiemiddelen 

- De tutor greep in als de discussie te rommelig 
werd 

- De tutor stimuleerde tot hard werken 
- De groep functioneerde zo goed dat de tutor 

elgenlijk overbodig was 
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- De tutor stimuleerde hetgebruik vanwerkpro-
cedures. (bijvootbe,eld dezevensprong) , 

Diversen: 
- De doelstellingen van de onderwijsleereenheid . 

, waren voor mij niet duidelijk' 
- Ret blokboek was, over het geheel genomen, 

.oeilijk . ' 
· - Inhoudsdeskundigen waren~oed bereikbaar 

- Ik ben tevredenoverd~ literatuurvoorziening 
voor deze periode 

- Ik ben. tevreden over de audiovisuele leermldde-
lenvoorz:f.ening . " 

- Ik ben, tevreden'over deze onderw~jsleereenheld 

,% etms 

'25 .• 6 

10.3 

. 38.5 
10.3 

2.6 

51.3 
, . . ,,"." ..". , 

Het is de bedoeling dat de vragen naar leerervaringen' aHeen- beant-. 

· woord worden voor werkvormen die tijdens de onderwijsleereenheid aan 

· de orde,geweest zijn. Een pioblee~ bij de interpretatie van de resul

taten is dat studenten soms ~~nzelfde activiteit onder verschillende 

namen scoren (bijvoorbeeld sociale vaardigheidstraining/vaardigheids-

· training s,pecifiek voor gekozen afstudeerrichting)., 

In tabel. 10 zijn de resultaten in dergeljke voor de hand l1ggende 

· gevellen gecombineerd. Antwoorden. op niet-aangebode~ ,werkvormen, (al-

· tijd lage percentages) zijn weggelaten. 

TABEL 10: Leere'rvaringen bij werkvormen 
, 

tevreden . ,vee! . , 
tevreden 

, , docent geleerd werkwijze 

Hoorcollege 11.8 79.5 . 76.9 

Werkcollege 61.6 64.2 59.0 

Probleemgestuurd 
onderwijs 71.8 64.t 53.8 

Statistiek 61.5 .. 61.5 .56.4 

Sociale vaardigheids-
train1ng(woikshop 

'Management) 82.1 76.9 79.5 

De' tevredenheid met de docent ~n de toegekende leereffecten zijn in 

aUe gevallen' 'hoog.; . De waardering voor de werkwi jze isb! j het werk-' 

college,. het probleemgestuurd onderwijs en de statlstlek beduldend 
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bger t zij hetdat nog a.1tijd meer dan de helft van de respondenten 

zieh positief uitspreekt. 

4.4~ De afsluitende toets 

.De tQets die aan het eiild van het blok is afgenomen besto~d· uft 

75 .items. van. het type juist/onjuist/? De items ·zijn ingedee:ld naar 

het oriderdeei. waar ze betrekking op hadden (een item bleek niet 

elassif iceerbaar). 

In t;,ibel 11 isaangegeven hoe de toetsresultaten voor de ~verschlllende 

oriderwerpenuitpakken .• 

TABEL 11: toetsresultaten 'Organisatie 'per we.ek 

week 1 2 3 4 5 6 training 
Management 

aantal vragen (n) 13 14 11 11 11 8 6 

> 50% goed ( n ' ) 8 11 6 3 6 3· 4 

% goed (n·: n' x 100). 62 79 55 27 55 38 67 

Hoewel toetsresultaten evenzeer een {unetie kunnen zijn van de (toe

vallige) moellijkheid van .items als van leerresultaten, .is het opval

lend dat· de items van de week die het meeste commentaar opleverde 

(week 4) ook het minst goed gemaakt zijn. 

I 
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5. DISCUSSIE/CONCLUSIES . . .' 

Ret aardige van onderzoek met vragenlijsten isdat met relatief 

weinig ins panning (van de onderzoeker) een stortvloed aan gegevens 

verkregen kan worden. TegeUjkertijd is dat het bezwaar van dit type 

onderz.oek. Een (groot) santal. mens~n .in a1 dan .niet vergelijkbare 

groepssamenstelling en inal dan·niet ~ergel1jkbare cond!ties spreekt 

zich uit op· scha1en waarvan "de val1diteit op zijn best in twijfel 

getrokkenkan .worden. De gebruikel1jke aanpa}. is deze twijfels te 

vermelden en vervolgens met de besehikb~rerekenprogrammatuur. aan het· 

werk te gaan, gemiddelden te berekenen, te toetsen,.etc. 

In . het bovenstaande onderzoek is getracht hier een oplossing voor te 

vinden.De schalen zijn doe1bewust eenvoudig gehouden: (eens-neutraal

oneetur) en er is gezocht naar eenweergave di~ gemakkelijke eenduidige 

interpretatie mogel1jk mask!:. Verdei:'. 'is getraeht gegevens ·uit·· ver

schi1lende bronnen te gebruiken. 

Over het geheel genomE!n kan" geeonc1ude'erd worden dat· de onderwijsleer-
., . ~ '. '. . '. . 

eenheid Orgsnisatiedoor de·studenten posit'iefbeoordeeld is. De gege-

vens m.b.t.studiebeleving geven aan dat deh wat betreft het p1ezier 

in de studie' schommeHngen hebben voorgedaan. Ret overall oordeelis 

in dat.opzicht dan ook niet uitgesproken pos:i,tief. De waardering voor 
,. 

. het nut en de intere·ssantheid is door de weken heen constant zeer 

hoog. 

De gegevens m~b.t. dee1name aan het onderwijs geven aandat de geboden 

mogelijkheden intensief benut· zijn. Bl1jkens de studietijdbesteding 

heeft dit niet geleidtot overbelasting. 

Ult de afslultende evaluatie blijkt dat de tevredenheid met de geboden 

onderwijswerkvormen over het.geheel genomen erg hoog is. De wekelijkse 

evaluatie . maakt het mogel1jk te diffeientH~ren ten opzichte van dit 

globale totaal onderdee1. De ·inleidende teksten worden gedurende de 

. gehele periode duidel1jk positief beoordeeld. Opvallend is de li:lgere 

waardering voor· de inleiding in week 4. (Processen, communicatie en 
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leidinggeven) •. Ook de toetsitems die op dit onderwerp betrekking 

. nadden zijn het minst goed gemaakt. 

. . 
De. colleges. worden gekenmerkt door een opvallend' hoge deelname. De 

waarderingen zijn' positief,' waarbij een stijg1ng valt waar te nemen 

van week 1 tot week 3 gevol~d door een daling in week 4 en 5 ~ De 

werkcollegesgeven' vrijwel eenzelfde beeld te zien als de' inleidende 

col1eges~ metuitzonderingvan eenpositiever oordeel over hetwerk

college in week 5 •.. 

De . studietaken . zi jn alle intensief gebruikt. De .problemen met de 

literatuurvo~rziening gedurende de eerste twee weken vallen direkt op

- bet geringe plezier in de studie gedurende deze twee weken bangt 

Mer mogl:!lijk mee. sarnen. De waardering voor de studietaken is na e'Em 

moe1Zaam begin in week 1 positief, met uitscbieters bij week' i en 4. 

In lietwerken in de onderwijsgroepEm komen tal van faktoren samen. Het 

'wennen' aande gestructure~rde opzet van bet 'blokkomttot uiting '{n 

lage posit1eve waarderingen in week 1 (bijvoorbeeld voor bet verduide

lijke~de efhct van de groepsbespteking). In de l~opvan het blok gaan 

de waarderingen omhoog, re'si;>. worden minder negatief. Vanaf week 4 kan 

gesproken worden van' goed functionerende onderwijs,~roepen. Ret. ,geen 

tot. uiting komt in de afsluitende evaluatie. 

De samenhang tussen de verschillende onderwijsvormen wordt over het 
. . 

geheel gEmomen ook' posi tief beoordeeld (inleidende tekst uitgangspunt 

voor verdere studie; colleges motiverend en niet graag gemist bij 

verdere studie; studietaken handrelklng bij verdere studie; onderwijs

groepsbesprekingen verduidel1jkend; werkcolleges een goede afslui

ting). Alleen enkele van de ambitieuze doelstellingen werden volgens·. 

de studenten riiet .gerealiseerd (aansluiting voorkennis groepsleden -

m.u.v. week 5 -; extra verdiepirtg door confrontatie meningen verschil-. 

lende groepen - m.u.v.week 3). 

De gesignaleerde pr?blemen t.a.v •. specifieke onderdelenvan de onder

wijsleereenbeid zullen door de planningsgroep nader worden .bekeken. 
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Ret is daarbij zaak inoverleg met de betrokken docent en en inhouds

deskundigen vast te stellen in hoeverreeen lage waardering samenhangt 

met de aard van het onderwerp,' dan weI met· de wijze waarop d1t is 

gepresenteerd. Waar dit laatsteaanwijsbaar het geval ·1s kan getracht 

worden tot verbeteringen te komen. De totaal indruk wettigt·het voort

gaan op de ingeslagen weg. 
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