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SAMENVATTING. 

Dit rapport beschrijft een eerste aanzet tot operationalisering van de 

doelstelling van een stuk onderwijs, nl. het leren schrijven van (natuur

kundige) rapporten. Doel van het onderzoek was te kornen tot een stel 

faktoren waarrnee, eenduidiger dan voorheen, de kwaliteit van een verslag 

kan worden vastgelegd. Vergelijking van verslagen zou dan mogelijk worden, 

en effekten van didaktische inspanning 'gerneten'. 

Onze methode van werken : formulering van een groot aantal beoorde-

1 ingskri teria, toepassing ervan op een aantal verslagen door twee onaf

hankelijke beoordelaars, vervolgens toepassing van faktoranalyse op die 

kriteria waarvoor tussen de beoordelaars voldoende overeensterraning bestaat. 

We kwamen uit op drie, onderling afhankelijke, faktoren : 'ordening', 

'aandacht voor de lezer' en 'interpretatie' (par.3.2). We hebben echter 

niet na kunnen gaan in hoeverre de gevonden struktuur zich reproduceert 

als de beoordelaars vervangen worden, eenduidigheid van de betekenis van 

de gevonden faktoren is derhalve niet aangetoond. 

Daarnaast heeft het onderzoek geleid tot een aantal aanbevelingen 

ter verbetering van de onderwijsopzet (par.4.3). Bij de door de student 

geschreven voortgangsrapporten ligt teveel het accent op 'opschrijven 

wat je gedaan hebt', en te weinig op het zich ricpten op een duidelijk 

omschreven kategorie lezers, Veel tekorten in de rapporten zijn hiertoe 

te herleiden. De belangrijkste aanbevelingen zijn het goed vastleggen van 

doel en lezerskring van de rapporten, en het laten schrijven van op 

'buitenstaanders' gerichte artikelen. 

Het operationaliseren van onderwijsdoelen blijkt, zodra men het 

stadium der leuzen verlaat, een moeizarne en tijdrovende zaak te zijn. 

Daartegenover staat dat ook een eerste aanzet daartoe reeds verhelderende 

inzichten kan geven in de wijze waarop het onderwijsproces funktioneert. 
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1. Motivering en opzet van het onderzoek. 

Dit rapport handelt over het beoordelen van geschreven natuurkundige 
rapporten. Het erin beschreven onderzoek beoogt het opsporen van de faktorel 
of dimensies die bij de verslaglegging een rol spelen, en het zo eenduidig 
mogelijk omschrijven van deze faktoren met behulp van een aantal beoor
delingskri teria. Hiermee zou dan de 'kwaliteit' van een verslag van een 
natuurkundig onderzoek redelijk eenduidig kunnen worden vastgelegd. Het 
motief voor dit onderzoek was niet zozeer de wens op een verantwoorde 
wijze 'cijfers' te kunnen geven, als wel de overweging dat een duidelijk 
vastleggen van de eisen, waaraan een verslag behoort te voldoen, een 
beter gericht onderwijs mogelijk maakt, en daardoor kan bijdragen tot 
een beter niveau van verslaglegging. Het vastleggen van deze eisen heet, 
in hedendaags jargon, het 'operational iseren van de doelstelling'. 

Het uiteindelijke doel van ons werk is te bevorderen dat er betere 
verslagen geschreven worden. Met een voortdurend groeiende stroom van 
publikaties en andere geschriften beging de onderlinge kommunikatie steeds 
meer een knelpunt in de ontwikkeling van de wetenschap te worden; men 
heeft onvoldoende tijd om van alles, wat van belang zou kunnen zijn, kennis 
te nemen. We mogen daarom met recht van de schrijvers van artikelen en 
rapporten verlangen dat hun geschriften goed leesbaar en toegankelijk 
zijn, m.a.w. dat hun lezers met een minimum aan inspanning de voor hen 
relevante informatie eruit kunnen halen. In het licht hiervan is de nogal 
eens gehoorde klacht, dat het schriftelijk korrnnunikatievermogen van de 
afgestudeerden onvoldoende ontwikkeld is, bedenkelijk. De wens hierin 
verbetering te kunnen brengen was het voornaamste motief voor ons onderzoek. 

We gaan ons dus bezig houden met het ontwikkelen van een systematiek 
voor de beoordeling van (natuurkundige) rapporten. We hebben ons daarbij 
in eerste instantie gericht op de stageverslagen, met de gedachte dat 
een hiervoor ontwikkelde systematiek voldoende generaliseerbaar zal zijn 
om er ook in de andere fasen van het onderwijs profijt van te kunnen 
trekken. De stages vallen in het 3e en 4e studiejaar. Een stage beslaat 
een werkperiode van 2 a 3 maanden, waarin de student meewerkt aan het 
onderzoek van een bepaalde groep, door het opzetten of bouwen van appara
tuur, het verrichten van metingen, met schrijven van rekenprograrrnna's, 
literatuuronderzoek en/of theoretisch werk. Voor ons doel bestrijken de 
stageverslagen een voldoende breed spektrum van natuurkundig onderzoek, 
zowel qua onderwerp als qua soort werk. 

De opzet van het onderzoek is sterk geinspireerd op een tweetal qua 
probleemstelling verwante onderzoeken, te weten die van Hackman, Jones 
en McGrath (lit.I) en Jansen (lit.2). 

Deze opzet voorziet in drie stappen : 

1. Er wordt een groot aantal kriteria (eisen) geformuleerd waaraan 
idealiter een natuurkundig rapport zou moeten voldoen. 

2. De kriteria worden door twee onafhankelijke beoordelaars op een aantal 
verslagen toegepast, uit de interkorrelaties tussen hun oordelen wordt 
afgeleid welke kriteria voldoende betrouwbaar (eenduidig van betekenis) 
zijn. Als norm namen we een minimumkorrelatie van .35. 

3. Op de oordelen op de 'betrouwbaar' gebleken kriteria wordt faktoranalyse 
toegepast; daarbij wordt nagegaan voor welke kriteria de oordelen 
onderling hoog blijken te korreleren. Een groep sterk samenhangende 
kriteria wordt dan geacht een faktor of dimensie van het rapporteren 
te beschrijven. 
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Eigenlijk hoort hierop nog een 4e stap te volgen. Daarin worden eerst 
die beoordelingskenmerken geselekteerd, die het meest representatief 
voor de gevonden faktoren zijn; waar nodig worden nieuwe kenmerken toege
voegd die de faktoren zo goed mogelijk karakteriseren. Daarmee wordt dan 
de procedure herhaald, om na te gaan of de gevonden struktuur reproduceer
baar is. Zoals in hoofdstuk 5 uiteengezet is hebben wij dit niet gedaan; 
gezien het feit dat het onderzoek geen duidelijk onafhankelijke faktoren 
opleverde (zie par.3.2) en het tijdrovende karakter van het werk leek 
een grotere tijdsinvestering niet rendabel. 

Uiteraard zijn wij niet de eerste die zich met de systematiek van 
het rapporteren bezighouden. Verschillende auteurs hebben de handelingen 
en de mentale processen die bij het opstellen van een rapport een rol 
spelen geanalyseerd; de neerslag daarvan is te vinden in boeken als die 
van Godfrey and Parr (lit.3), Menzel, Jones and Boyd (lit.4), Terwan en 
van de Weteringh (lit.5), Trelease (lit.6) en Woodford (lit.7). Een 
verschil is echter dat bovengenoemde auteurs bij het zoeken naar de 
dimensies, die bij de verslaglegging een rol spelen, analytisch te 
werk gingen, terwijl onze benadering empirisch is. In dit verschil in 
aanpak ligt de rechtvaardiging van nog een onderzoek op <lit terrein. 
Bij het opstellen van de lijst kriteria gingen we uiteraard wel analytisch 
te werk (par.2.1), daarbij maakten we dankbaar gebruik van het vele werk 
dat anderen reeds gedaan hadden. 

Een meer gedetailleerde beschrijving van de door ons gevolgde werk
wij ze is in hoofdstuk 2 gegeven. Hoofdstuk 3 vermeldt op welke wijze 
we de resultaten van de faktoranalyse verwerkt hebben, en tot welk 
resultaat dit leidde. In hoofdstuk 4 wordt de bestaande onderwijssituatie 
onder de loep genomen, warden zwakke punten gesignaleerd en aanbevelingen 
gedaan om tot verbetering te komen. Hoofdstuk 5 geeft een overzicht 
van de voornaamste resultaten met een nabeschouwing. Er is naar gestreefd 
de hoofdstukken onafhankelijk van elkaar leesbaar te maken, enkele alinea's 
in hoofdstuk 3 grijpen echter terug op paragraaf 2.2. 

2. Wijze van werken. 

2. I. ~~!-~!~!~~!-~~22E~~!!~g~~~~~~E~~~~ 
Een eerste aanzet van de lijst kriteria werd verkregen door 

personen, die beroepshalve veel met de beoordeling van rapporten of 
artikelen te maken hebben (redakteuren, neerlandici, stageleiders), 
te vragen welke maatstaven zij daarbij a~~leggen, en door onderzoek 
van enkele handboeken over het technisch rapporteren. Op de zo ver
kregen beoordelingskenmerken hebben we een aantal verslagen eerst 
ieder afzonderlijk beoordeeld en vervolgens doorgesproken. Daarbij 
werd nagegaan in hoeverre een verschil in oordeel terug te voeren 
was tot onduidelijkheid of dubbelzinnigheid in de gebruikte formu
lering, en welke kwaliteiten we in de beoordelingsstaat (lijst kriteria) 
nog misten. Waar nodig werden kriteria toegevoegd of geherformuleerd. 

Getracht is, naast de verslagtechnische aspekten, ook de kwaliteit 
van het verrichte werk in de beoordeling te betrekken. Hoewel de 
meeste kriteria op het verslagtechnische aspekt betrekking hebben, 
zijn er een aantal kriteria waarbij daarnaast ook het niveau van het 
verrichte werk duidelijk een rol mee speelt. De volgende punten 
zijn steeds in de beoordeling betrokken : 

aanzet : de kriteria binnen deze groep omschrijven welke aspekten bij 
het begin van het verslag bekeken warden, zoals doel van het 
onderzoek, probleemstelling, context, achtergrond; 
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indeling en opbouw : de kriteria richten de aandacht op de hoofdstuk- en 
paragraaf-indeling en de samenhang tussen de verschillende 
delen; 

toegankelijkheid en leesbaarheid : hier gaat het om het taalgebruik, 
accentuering van de hoofdzaken, de lijn van het betoog, 
alinea-indeling; 

afsluiting : beschouwd wordt de presentatie van de resultaten, hun 
begrenzing en aanknopingspunten voor eventuele opvolger; 

verslagtitel en samenvatting : (voor zover aanwezig) onderzocht wordt 
of de vlag de lading dekt; 

literatuur : een korrekte behandeling en relevante toepassing van de 
uit literatuur verkregen stof en gegevens wordt beoordeeld; 

theorie : overwogen wordt of het theoretisch gedeelte een zinvol 
geheel vormt met het overige verslag; 

experimenteel gedeelte : aandacht wordt gevraagd voor de beschrijving 
van meetprincipe, argumentatie, wijze van meten en nauw
keurigheid; 

diversen : de kwaliteit van teken- en grafiekenwerk wordt bekeken en 
de verklaring van de symbolen en eenheden, met enkele losse 
pun ten; 

algemene indruk : tenslotte wordt de beoordelaar gevraagd zijn indruk 
over het niveau van het werk en de wijze van presentatie 
te geven. 

Bijlage IV laat zien hoe bovengenoemde punten vertaald ziJn 
in beoordelingskenmerken. Enkele voorbeelden van de gehanteerde 
kriteria 

(16) het verslag heeft een systematische opbouw; 
(31) goede alinea-indeling (inhoudelijk); 
(41) berekeningen/afleidingen/metingen voldoende ingeleid; 
(48) aangegeven in hoeverre het gestelde doel bereikt kon worden; 
(70) de samenvatting vermeldt de resultaten of konklusies; 
(82) de gegeven theorie is relevant voor het behandelde onderwerp; 
(90) argumenten voor de gekozen deeloplossingen of experimentele 

kondities gegeven. 

De gebruikte beoordelingsstaat (bijlage IV) bevat in verscheidene 
gevallen groepjes van twee of meer kriteria die vrijwel synoniem 
zijn. Dit reflekteert de wordingsgeschiedenis van de lijst : de 
'dubbele kenmerken' zijn i.h.a. van verschillende bronnen afkomstig. 
We hebben echter bewust de verschillende formuleringen van eenzelfde 
facet naast elkaar laten staan, om in een later stadium de 'beste' 
formulering te kunnen behouden, d.w.z. de formulering met de grootste 
betrouwbaarheid, en/of de formulering die het meest representatief 
is voor een bepaalde faktor. 

Bij de in par.2.1 be ~ ~~reven 'proefrit' werden we nog met een 
moeilijkheid gekonfronteerd, nl. dat niet alle kenmerken voor alle 
verslagen even relevant (zinvol) zijn. Zeer duidelijk ligt dit bij 
de kenmerken die een specifiek facet van het verslag betrekking 
hebben, zoals grafieken, figuren, theorie. Voor een verslag dat 
weinig figuren resp. theorie bevat, zijn de betreffende kenmerken 
minder relevant. Maar ook bij de meer al.gemene kenmerken kan dit 
voorkomen : voor een zeer kort verslag is de vraag naar een inhouds
opgave niet rel evant, voor een verslag met zeer korte hoofdstukken 
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de vraag naar de onderverdeling in paragrafen niet. Voor weer andere 
kriteria hangt de relevantie van de aard van de opdracht af. Een 
student die een door een ander begonnen onderzoek voortzet, zal voor 
de context van en de aanleiding tot het onderzoek sorns kunnen vol
staan met een verwijzing naar het verslag van zijn voorganger, de op 
de context betrekking hebbende kenrnerken zijn dan minder relevant. 
Om (€ze reden hebben we, naast de eigenlijke beoordelingsschaal, 
eeurelevantieschaal ingevoerd, waarop we aangeven of naar onze 
me·ing het betreffende kenrnerk vereist, wenselijk dan wel overbodig 
if 

Uiteraard hangen de eisen die men aan een verslag stelt sterk af 
~n de lezerskring waarop het verslag gericht is. Wij zijn er bij 

onze beoordeling steeds vanuit gegaan dat het stageverslag zowel 
gericht rnoet zijn op de opvolger van de stagiair (of een andere 
belangstellende medestudent), als op de hoogleraar (groepsleider) 
of een kollega van de stageleider, die belangstelling voor de 
voortgang van het onderzoek heeft. Deze twee kategorieen lezers 
stellen verschillende eisen aan het verslag : de opvolger zal in 
details geinteresseerd zijn en het verslag rninitieus doorlezen; 
de kollega van de stageleider is het meer om een globale indruk 
te doen, hij wil een idee van het werk en de resultaten hebben, 
liefst zonder het verslag van a tot z te rnoeten doorlezen. 

Voor een uitspraak over de relevantie van een kriterium bleek 
ons, na enig experirnenteren, een driepuntsschaal voldoende. Voor 
de beoordeling zelf kozen we voor een 7-puntsschaal, na beproeving 
van een 5-puntsschaal. De beide uitersten (volkomen juist en geheel 
onjuist) blijken door de beoordelaars met enige huiver gebruikt te 
warden, en de overblijvende 5 punten geven voldoende nuancering. 

De beoordelingsstaat ziet er nu als volgt uit : 

Het kriteriurn is 
relevant, zinvol, 
is ter zake 

niet wel 

Kriterium 0 - - 2 ntb 

Aan het kriteriurn is voldaan; 
het gestelde is juist, is waar, 
is kenrnerkend voor het verslag 

niet wel 

0 - I - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ntb 

Voor de lijst kriteria zie bijlage IV. 

Een verslag werd telkens door ons beiden, onafhankelijk van 
elkaar, nagekeken en beoordeeld. Per verslag werden op ieder kri
terium twee oordelen uitgebracht, nl. in hoeverre het kriterium 
relevant, en in hoeverre het juist is. Wordt de relevantie met nul 
beoordeeld (d.w.z, het gestelde is voor dit verslag zinloos), dan 
wordt uiteraard geen oordeel over de juistheid van het kriterium 
uitgebracht. Nadat we ieder de beoordelingsstaat ingevuld hadden, 
werden de scores (beoordelingen) vergeleken, en werden die punten, 
waarop het verschil twee of meer punten bedroeg, doorgesproken. In 
veel gevallen kwam als resultaat van de diskussie een gezamenlijk 
oordeel uit de bus, waar dat niet het geval was werd het gemiddelde 
van onze scores als gezamenlijk oordeel genomen. Waar onze scores 
slechts een punt verschilden, werd eveneens het gemiddelde als 
gezamenlijk oordeel genomen. T.a.v. de relevantie-oordelen gingen we 
op dezelfde wijze te werk, alleen werden hier verschillen van een punt 
wel besproken. 
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Op deze wijze verkregen wij voor ieder verslag drie beoordelings
staten, een van Emck, een van Taks en een gezamenlijke; deze laatste 
bevat de scores zoals die na overleg vastgesteld zijn. Iedere staat 
bevat per kriterium twee oordelen, die resp. op de relevantie en op 
de juistheid van het kriterium voor het betreffende verslag betrek
king hebben. Waar in dit rapport verder van oordeel of score gespro
ken wordt, is steeds het juistheids-oordeel bedoeld. 

3. De statistische bewerking. 

Als maat voor de onderlinge overeenstenuning tussen de oordelen 
op een bepaald kriterium werd de interkorrelatie tussen de door 
beide beoordelaars (Emck en Taks) toegekende scores gebruikt. 
Uiteraard is dit alleen een maat voor de overeenkomst in de rela
tieve oordelen, en zegt nog niets over de absolute oordelen. Voor 
de meeste kenrnerken verschilden onze gemiddelde scores en sprei
dingen echter weinig, zodat we met de korrelaties als maat voor de 
onderlinge overeenstenuning kunnen volstaan. 

Een voorlopige schatting van de inte rkorrelaties werd gemaakt 
na de eerste ronde van 16 verslagen. Voor die aspekten waarvoor, 
op zo goed als alle kriteria, de interkorrelatie tussen beide 
beoordelaars laag was (titels, alinea's, experimenteel gedeelte), 
hebben we een aantal nieuwe kriteria toegevoegd. In sonnnige gevallen 
voldeden de nieuwe kriteria beter (bijv. bij titels de items 118 en 
120), in andere gevallen maakte de nieuwe formulering nauwelijks 
verschil (bijv. bij alinea's, items 124, 125 en 126). 

Bij de berekening van de interkorrelaties werden de gezamenlijke 
relevantie-oordelen als gewichten gebruikt. Voor de gebruikte formules 
zie bijlage II. In totaal zijn 36 verslagen beoordeeld, de inter
korrelat i es die we daaruit vonden zijn verrneld in bijlage IV, in 
kolom rET' Kolom N

2 
vermeldt het aantal verslagen waaruit de korre

latie rET berekend is. De kenmerken vanaf 116 zijn in de loop van 
het onderzoek toegevoegd, daarvoor is dus N2 < 36. Ook voor andere 
kenmerken kan N2 kleiner dan 36 zijn, als het kenmerk soms, door 
tenminste een van ons , niet relevant bevonden is. Is N

2 
L.. 14 dan is 

rET niet vermeld. 

Gemiddeld ligt de korrelatie ongeveer bij 0.5, de spreiding 
is echter groot, wat ook uit het volgend e staatj e blijkt : 

interkorrelatie r r > .65 . 65~ r >. 5 . 5 > r ~. 35 rL.. . 35 

aantal kenmerken 31 34 30 27 

Tabel l. 

De kri teria waarvoor rE '-. 35 of waarvoor N2L.. 14 ziJn bij de verdere 
bewerking (de f ak t or anaiyse ) ni e t meegenomen. 

Opgemerkt moet worden da t de door ons gevolgde werkwi j ze, nl. 
de verslagen na de beoord eling doorspreken, met zich meebrengt dat 
we e lkaars interpre t a ti e van de kriter ia be1nvloeden. Men zou kunnen 
verwachten dat hierdoor in de loop van de tijd de onderl i nge oordee l s
ver schill en a f zouden nemen, dit bleek echter nie t he t geva l t e zij n. 
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Dit impliceert dat, ook na een uitgebreide mondelinge toelichting, 
de betekenis van vele kenmerken niet zodanig vast komt te liggen 
dat de subjektiviteit van de beoordelaars en het toeval slechts een 
ondergeschikte rol gaan spelen. 

Voor verdere bewerking is gebruik gemaakt van faktoranalyse. 
Daarbij wordt nagegaan welke groepen kriteria onderling sterk 
samenhangen. Faktoranalyse geeft geen eenduidige oplossing, het 
patroon dat men krijgt hangt af van het aantal faktoren dat men 
meeneemt. Bijlage III beschrijft de gevolgde procedure. Bij de 
faktoranalyse zijn we uitgegaan van de gezamenlijke, na onderling 
overleg vastgestelde scores. Eerst zijn de onderlinge korrelaties 
tussen de scores op de verschillende kriteria berekend, waarbij 
de relevantiescores als gewichten gebruikt zijn. Voor de gebruikte 
formules zie bijlage II. Er zijn veel kriteria waarvoor-de 
onderlinge korrelaties hoog zijn, m.a.w. de verschillende aspekten 
van het rapporteren hangen in 't algemeen sterk met elkaar samen. 

Dit komt ook in de faktoranalyse naar voren, een eenfaktor
model verklaart reeds 35% van de totale variantie. Deze ene faktor 
zouden we met de naam 'kwaliteit van het versla2' aan kunnen duiden, 
de korrelatie met ons over-all oordeel over de kwaliteit van het 
verslag (kenmerk 115) bedroeg .93. Met drie faktoren wordt 52% van 
de variantie verklaard, met vijf faktoren 65%. Doordat vrij veel 
kerunerken een hoge lading hebben op meer dan een faktor (d.w.z. 
met meer dan een faktor verband houden), is de gevonden struktuur 
weinig doorzichtig. Bovendien is de keuze van het aantal faktoren 
tamelijk willekeurig. Om deze mo~ilijkheid te omzeilen hebben we de 
oplossingen met ~. 41 5,. 6, 7 en 8 _fc:i~to_ren bepa~ld, en zijn rn:lgegaan 
welke kerunerken samen steeds sterk in eenzelfde faktor ver
tegenwoordigd waren. Zo'n groep beoordelingskenmerken hebben we 
dan als een cluster of faktor beschouwd. 

Op deze wiJze komen we tot drie grote clusters, te weten : 

1) Ordening. 

Heeft betrekking op de indeling, accentuatie hoofdzaken, logische 
opbouw betoog, lijn in het verhaal. 

2) Aandacht voor de lezer. 

Heeft betrekking op het inleiden en verbinden van de onderdelen 
van het verslag, de stijl van schrijven, goed gebruik van figuren. 

3) Interpretatie. 

Heeft betrekking op de afsluiting van het werk, interpretatie van 
de resultaten, aandacht schenken aan beperkingen en foutenbronnen, 
weergave stand van zaken, aanduiding niet opgeloste problemen. 

De faktoranalyse is hier gebruikt als hulpmiddel om tot een 
zinvolle groepering van de kriteria te komen, de clusters zijn 
niet identiek met de berekende faktoren. De door de clusters be
schreven dimensies zijn dan ook niet orthogonaal; de onderlinge 
korrelaties tussen de clusters liggen rond de 0.6. Opmerkelijk is 
dat de op de inleiding betrekking hebbende kriteria in twee groepen 
uitee~vallen. Degen~~ die -betrekki~g hebben op de inieiding van het 
verslag (op de beschrijving van wat gaat komen) hangen samen met de 
faktor 'ordening', de kenmerken die betrekking hebben op de inleiding 
van het werk (context en motivatie onderzoek) blijken zowel met de 
faktor 'ordening' als met de faktor 'interpretatie' verband te houden, 
de invloed van de laatste faktor overweegt echter. 
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In bijlage I is vermeld welke kriteria tot de drie faktoren 
(of clusters) behoren. Bijlage IV vermeldt de partiele korrelatie
koefficienten van de kriteria met de faktoren. 

Naast deze drie grote clusters vonden we ook enkele kleinere. 
De kern daarvan bestond steeds uit enige items <l ie of bijna synoniem 
zijn, of die betrekking hebben op eenzelfde aspent van het verslag. 
Voor een cluster vormden de items die betrekking hebben op de 
relevantie van de gebruikte theorie de kern (76, 82, 83 en 85), voor 
een ander cluster de kriteria die betrekking hebben op de hoofd
stuktitels (JO, II, 120). Opvallend is dat we geen enkel verband 
vonden tussen de kwaliteit van hoofdstuktitels en verslagtitel, 
wel hing de paragraafindeling (20) en de onderschriften bij de 
grafieken (Ill) met de hoofdstuktitels samen. Omdat het aantal 
kriteria,waarmee een bepaald aspekt beschreven wordtrvan grote 
invloed is op de clustervorming, mag aan deze kleine clusters niet 
veel betekenis gehecht warden. We hebben ze daarom ook niet in 
bijlage I opgenomen. 

4. Het stageverslag als publikatie-oefening. 

Dit hoofdstuk handelt over die bevindingen die direkt verband 
houden met het onderwijs in de afdeling. 

In het voorgaande hoofdstuk hebben we steeds gekeken naar de 
samenhang tussen de relatieve oordelen (die op de prestaties in 
vergelijking met het groepsgemiddelde betrekking hebben). We willen 
nu nagaan wat, in 't algemeen, de sterke en zwakke punten van de 
verslagen zijn. Als maat daarvoor gebruiken we de gemiddelde scores 
op de diverse beoordelingskenmerken. Deze zijn in bijlage IV 
vermeld. Groeperen we de kriteria per deelgebied, dan zien we in 
fig.I over welk schaalgebied de gemiddelde oordelen voor elk deel
gebied varieren. De kriteria die op de inleiding van het verslag 
betrekking hebben, werden beoordeeld met waarden die gemiddeld 
tussen 1.4 en 4 liggen; ook voor de andere deelgE~ :eden is het 
schaalgebied in fig.I aangegeven. 

11 I I tiguren +gratieken 

experiment 
II Ill l i tera tu ur + t heorie 

samenvatLng 

111 111 tit els 
atsluiting 

leesbaarheid 
I I 11 indeling + opbouw 

in Leiding 

2 3 4 5 6 

fig. I. 
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Relatief goed is de technische kant van het verslag : opbouw en 
indeling, behandeling van literatuur en theorie, gebruik van figuren 
en grafieken, Zwakkere kanten van het verslag zijn de inleiding, 
leesbaarheid en afsluiting. Deze betreffen de draad van het verhaal, 
accentuering van belangrijke zaken, konsideratie met de lezer. 
De kenmerken die betrekking hebben op de samenv3t ting en het experi
menteel gedeelte vormen een nogal heterogene g~~ep, daar is ook de 
spreiding in de gemiddelden groat. Bij het experimenteel gedeelte 
komt de beschrijving van doel, uitvoering en resultaat van de meting 
goed voor de dag, maar laat het zich rekenschap geven van de beper
kingen en mogelijke foutenbronnen te wensen over. Dit laatste ondanks 
de grate aandacht die op het praktikum aan de (on)nauwkeurigheden 
gewijd wordt. De verklaring moet waarschijnlijk hierin gezocht worden 
dat men op het praktikum in veel gevallen met goed lokaliseerbare 
foutenbronnen te maken heeft, terwijl bij het in de stages bedreven 
onderzoek dikwijls de moeilijk lokaliseerbare foutenbronnen over
heersen. 

Nog enkele opmerkingen naar aanleiding van de minder sterke 
punten. Allereerst de afsluiting. Naar onze mening schieten veel 
stagiairs tekort in de interpretatie, in het aangeven van wat 
precies bereikt is, in het kritisch bekijken van de eigen resultaten, 
in het aangeven van de grenzen van hun konklusies, in het in beschou
wing nemen van de implikaties die hun werk kan hebben voor het 
onderzoekprogramma waarvan hun stage een onderdeel vormt. 

Een tweede opmerking betreft de inleiding. Hier gaat het o.m. 
om beschrijving van het hoe en waarom van het werk, de aanleiding tot 
het onderzoek, en de funktie van het werk in het geheel van een onder
zoekprogramma, Vele stageverslagen bevatten nauwelijks of geen aan
duiding van het grater verband, hetzij omdat het stageverslag het 
derde voortgangsrapport in een lopend onderzoek was, hetzij omdat 
het verslag duidelijk gericht was op een groep insiders (de mede
groepsleden), die met doel en opzet van het onderzoek zeer vertrouwd 
zijn. Dit houdt in dat de studenten in dit aspekt van het rappor
teren in 't algemeen slechts weinig oefening krijgen, terwijl profes
sionals op publikatie-gebied het belang van de in1eiding juist be
nadrukken. 

Dit brengt ons op ons derde punt, de lezerskring waarop de 
verslagen zich richten. We hebben de indruk dat in sormnige gevallen 
niet duidelijk genoeg gesteld is op wie het verslag zich moet richten, 
of waarvoor het precies bedoeld is. De bedoeling van een verslag 
kan zijn het vastleggen van de resultaten ten behoeve van de groep 
of opvolger student, het kan dienen om een buitenstaander te infor
meren over de stand van zaken, het kan dienen om de student zich te 
laten realiseren wat hij precies gedaan heeft, het kan ook geschreven 
warden omdat de afdeling nu eenmaal voorschrijft dat over iedere 
stage een verslag gemaakt moet warden. Als oefening in het rappor
teren (d,i. konnnuniceren) zal het verslag alleen funktioneren als 
duidelijk vaststaat wat aan wie gekormnuniceerd moet warden. 

Behalve een oordeel ove.r de deelaspekten van de verslagen hebben 
we een over-all oordeel ove:ielk verslag gegeven (item 115). Evenzo 
gaven we onze (intuitieve) indruk van het verrichte werk weer (item 114) 
Achteraf bleek dat ons oordeel over de kwaliteit van het verslag sterk 
met de scores op de faktoren 'ordening' en 'aandacht voor de lezer' 
samenhing, terwijl onze indruk over. het werk samenhing met onze score 
op de faktor 'interpreta tie'. Vergelijken we onze indruk van het werk 
en ons oordeel over het verslag met de stagecijfers, dan blijkt de 
overeenstemming nihil te zijn. 
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met 'stagecijfer' 
met 'stagecijfer' 
met 'verslagcijfer' 

r 
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.32 

N 
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N geeft het aantal verslagen aan waarop de korrelatie gebaseerd is. 
We zien dat er een zwakke korrelatie is tussen het verslagcijfer 
en ons oordeel over het verslag. Het scatter-diagram in fig.2 geeft 
deze korrelatie in beeld weer. Opvallend is ook dat de uitersten -
de naar ons oordeel relatief besten en slechtsten - zich door hun 
cijfer niet van de middengroep onderscheiden. 
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fig.2. 

De geringe overeenstennning tussen cijfer en relatief oordeel zal 
primair aan het grote aantal beoordelaars liggen, die als stageleider, 
elk voor zich, een cijfer voor een stageverslag moeten bepalen. De 
verslagen van sommige groepen lagen steeds, in de relatieve verdeling, 
boven het gemiddelde, terwijl die van andere groepen onder het gemid
delde lagen. De eisen,door de stageleider gesteld worden, zijnblijkbaar 
grote i nvloed op (ons oordeel over) de kwaliteit van het verslag. 
In alle gevallen werden cijfers tussen 6 en 9 gegeven. Deze resul-
taten illustreren de wenselijkheid van een wat meer gesystematiseerde 
beoordelingsprocedure, en van een onderlinge afstemming van de normen 
die men aanlegt. 

Uiteraard zijn er nog andere oorzaken die mede debet ziJn aan 
het gebrek aan overeensternming, zoals : 

1. De stageleider zal mede in zijn oordeel betrekken of het een 
eerste of een derde stage betrof, en of hij zelf veel wijzigingen 
aan moest brengen. Wij beoordeelden slechts het verslag zoals het 
er lag. 
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2. De eisen die men aan een verslag s t elt hangen van de lezerskring 
af. Wij zijn ervan uitgegaan dat een stageverslag zowel gericht 
moet ziJn op de opvolger van de stagiair, als op een belangstel
lende kollega van de stageleider, die niet bij de dagelijkse 
gang van het onderzoek betrokken is (par.2.2). Als een groep een 
ander uitgangspunt hanteert zal dit tot een verschil in beoor
deling leiden. 

3. Ons gebrek aan deskundigheid op het betrokken gebied zal soms tot 
een onjuist oordeel leiden, vooral bij de indruk van het werk. 

Korrelaties hebben alleen betrekking op de relatieve ligging van 
oordelen en cijfers. Kijken we naar de absolute hoogte van de cijfers, 
dan liggen deze o.i. aan de hoge kant. Afgaande op de cijfers zou 
men konkluderen dat het bij de stages uitgevoerde onderzoek en de 
verslaglegging daarvan een zeer behoorlijk niveau heeft. Dit komt 
niet overeen met de indruk die wij uit de verslagen kregen : er waren, 
naast goede, ook zeer zwakke werkstukken. Dit laatste komt niet uit 
de cijfers naar voren. Het beoordelingsklimaat in de afdeling is 
tamelijk mild. 

Een oorzaak zal zijn dat de stages tot het niet-selektieve 
onderwijs behoren. Dit houdt in dat slechts zelden een stage met een 
onvoldoende gehonoreerd wordt. Geeft men voor een zwakke stage 
een zes, clan wordt een iets betere al gauw een zeven, en zo schuift 
de gehele schaal naar boven. Ditzelfde doet zich voor bij het niet
selektieve tentamen relativiteitstheorie in het eerste studiejaar, 
ook daar geven de gemiddelde cijfers een geflatteerde indruk van 
de beheersing van de relativiteitstheorie door de eerstejaars stu
denten. 

J, Van essentieel belang is dat expliciet gesteld wordt wat het doel 
van het verslag is, en op welke lezer(s) het zich richt. 

Het doel kan zijn : 

a) Beoordeling van het stagewerk mogelijk maken of vergemakkelijken. 
b) Archivering, vastleggen van gegevens en resultaten. 
c) De opvolger (medestudent) de informatie te verschaffen die hij 

nodig heeft om het werk voort te zetten. 
d) Buitenstaanders (al dan niet vakspecialist) op de hoogte bren-

gen van de voortgang van het onderzoek. ' 

Richt het verslag zich tot personen die nauw bij het onderzoek be
trokken zijn, dan hoeft- men weinig context te geven. De aanleiding 
tot het werk, plaats in het programma van de groep, e.d. is clan 
bij de lezer bekend. Er kan ook zonder bezwaar naar andere stage
vers:iagen of afstudeerverslagen uit de groep verwezen worden. 
Is het verslag echter ook voor niet-ingewijden bedoeld, dan moet 
men zich afvragen hoeveel achtergrondinformatie nodig is, en in 
hoeverre het redelijk is van de lezer te verwachten dat hij ge
noemde verslagen raadpleegt. Het lijkt ons dat in ieder geval 
een afstudeerverslag de nodige context moet bevatten. In zo'n 
verslag moeten tevens, bij verwijzing naar een ander verslag, de 
hoofdzaken daarvan samengevat worden om de kommissieleden extra 
werk te besparen. 
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De student-opvolger neemt als lezer bij deze twee kategorieen 
een tussenpositie in; hij is niet reeds van tevoren met het 
onderzoek bekend, maar men kan wel van hem verwachten <lat hij 
verslagen, waarnaar verwezen wordt, raadpleegt. 

2. Circa de helft van de verslagen die wij ond~r zochten, had een 
samenvatting. Voor dit verslagdeel geldt af zonderlijk nogmaals 
wat voor het verslag zelf gold : er dient duidelijk vastgelegd 
te warden met welk doel hij wordt geschreven, en voor welke 
lezers. 

De lezers kunnen zijn 

a) dezelfden als voor wie het verslag bedoeld is; 
b) een wijdere lezerskring, als bijvoorbeeld de gehele afdeling, 

terwijl het verslag zich op de groep richt; 
c) buitenstaanders, zoals in het geval dat de samenvatting (als 

oefening) geschreven wordt alsof het verslag een externe 
publikatie betrof. Er dient dan oak rekening gehouden te warden 
met de dokumentalist en de redakteur van het abstract-journal. 

3. Indien een verslag oak voor niet-ingewijden bedoeld is, dient een 
buitenstaander bij de beoordeling betrokken te warden. 

4. Het zou een goede oefening zijn van eenzelfde onderzoek twee 
rapporten te maken, een voor de groep en een voor buitenstaanders, 
bijv. ten behoeve van studenten die hun stages nag moeten kiezen. 
Of liever, zowel een rapport zoals dat voor archivering binnen de 
groep nodig is, als een populair-wetenschappelijk artikel, dat 
zich dan uiteraard niet strikt tot het werk van de stagiair zelf 
hoeft te beperken. 

5. Voor de stageverslagen (en vermoedelijk oak voor de stages) lijkt 
een wat meer gesystematiseerde beoordelingsprocedure wenselijk. 
Of de door ans opgestelde beoordelingskenmerken hierbij een rol 
kunnen spelen zal nag moeten blijken. Het belangrijkste is dat 
een onderlinge afstemming van elkaars normen en eisen ge1nstitu
tionaliseerd wordt (zoals dat bij tentamens ~ ~beurt door middel 
van de tweede korrektie of het arbiterschap ~ , waardoor een groeps
norm tot stand kan komen. 

6. Gezien de zwa~te van de interpretatieve kant van de verslagen lijkt 
het wenselijk voor het praktikum speciale oefeningen te ontwerpen, 
waarbij dit aspekt centraal staat. 

5. Konklusies en nabeschouwing. 

Het doel van ans onderzoek was te komen tot een operationele beschrij
ving van (de verschillende aspekten-'Van) de kwaliteit van een verslag. 
We vonden dat de meeste aspekten van het rapporteren sterk met elkaar 
samenhangen, maar dat het toch mogelijk is daarin drie (sub)faktoren te 
onderscheiden, te weten : 

J) Ordening. Heeft betrekking op de indeling, accentuatie hoofdzaken, 
logische opbouw betoog. 

2) Aandacht voor de lezer. Heeft o.m. betrekking op het inleiden en ver
binden van de onderdelen van het verslag, en op goed gebruik van figuren. 

3) Interpretatie. Heeft in hoofdzaak betrekking op de afsluiting van het 
werk (weergave van betekenis, beperkingen en implikaties van het 
verrichte onderzoek), maar daarnaast oak op de inleiding tot het werk 
(doel, aanleiding, context). 

Bijlage I geeft een volledige omschrijving van de faktoren. 
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Bij deze uitkomst moet de kanttekening gemaakt worden dat aan een 
met behulp van faktoranalyse gevonden struktuur niet al te veel betekenis 
toegekend mag worden, zolang niet vaststaat dat ze bij een herhaling 
van het onderzoek, met andere beoordelaars, gereproduceerd wordt. Dit 
neemt uiteraard niet weg dat het wel mogelijk is om met behulp van een 
selektie uit de gebruikte kriteria een verslag betro,~i1aarder te beoor
delen dan nu gewoonlijk gebeurt. 

Een minstens even belangrijk resultaat is dat het onderzoek ons 
geleerd heeft waarom het zich schriftelijk leren uitdrukken in de be
staande onderwijssituatie onvoldoende tot zijn recht komt. De essentie 
van de gevolgde onderwijsmethode (zowel in Eindhoven als elders in den 
lande) is dat men de student zich laat oefenen in het rapporteren over 
eigen werk. De verantwoordelijke docent (praktikumleider, afstudeercoach) 
brengt dan daarop de nodige korrekties aan. Echter, rapporteren of publi
ceren is het zich richten op de antler, is jezelf in de huid van de antler 
denken en je afvragen wat de antler zou willen (of moeten) weten. Maar 
het schrijven van een praktikumverslag, een stageverslag of een afstu
deerverslag is 'opschrijven wat je gedaan hebt', is verantwoording 
afleggen over je werk. En het is dit verschil in uitgangspunt dat bepa
lend is voor een deel der gekonstateerde tekortkomingen, zoals gebrek 
aan context, en de onvoldoende vastgelegde lezerskring. 'Opschrijven 
wat je gedaan hebt', en niet 'wat de lezer moet weten'. Dit is een euvel 
dat zich niet tot natuurkundige rapporten beperkt, we komen het ook nogal 
eens tegen bij rapporten over onderwijsexperimenten. Te streven naar 
een synthese tussen beide uitgangspunten is de, bepaald niet gemakkelijke, 
opgaaf. 

Een tweede zwakke stee betrof de interpretatieve kant van de ver
slagen. Dit hangt ten dele samen met het niveau als natuurkundige dat 
de verslagschrijver bereikt heeft, en zal daardoor moeilijk te ver
helpen zijn. 

Het operationaliseren van de term 'een goed verslag' bleek een 
moeizame en tijdrovende zaak : Vooral het doornemen van de te beoor
delen verslagen bleek veel tijd te kosten, dat is dan ook de reden 
waarom niet meer verslagen in het onderzoek betrokken .~' · !1. Het leeuwen
deel van de onderzochte verslagen handelde over onderwe.cpen waarin wij 
niet goed thuis waren, waardoor we dikwijls eerst in tweede lezing 
begonnen te begrijpen waar het om ging. Daarna kwam dan nog de beoor
deling, die overigens, naarmate we meer routine kregen, minder tijd 
ging vragen. 

Tenslotte willen we nog op een meer principiele moeilijkheid wiJzen. 
Het ideaal is te komen tot omschrijvingen waarvan de betekenis volkomen 
eenduidig vastligt, Onze ervaring was echter dat dikwijls, naarma t•~. het 
kriterium scherper omschreven is, de groep verslagen waarop het z invol 
toegepast kan worden kleiner wordt. 'Een goede afsluiting van het 
verrichte werk gegeven' is op zo goed als ieder rapport toepasbaar; 
een kenmerk als 'Niet opgeloste deelproblemen of nieuw opgekomen pro
blemen goed aangeduid' is voor het ene verslag zinvoller (relevanter) 
dan voor het andere. Anders gezegd : formuleringen die volledig opera
tioneel zijn, zijn dikwijls sterker situatie-gebonden. We moeten hier 
een kompromis aanvaarden. 
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Voor een voortzetting van het onderzoek ziJn o.i. onvoldoende 
termen aanwezig. Een belangrijk deel van de konklusies, met name 
degene die betrekking hebben op het onderwijs in de afdeling, stond al 
min of meer vast nadat we in het voorjaar 1970 de eerste 16 verslagen 
geanalyseerd hadden. De 20 rapporten,die we in het najaar 1970 daaraan 
toegevoegd hebben, openden weinig nieuwe gezichtspunten. Uit wetenschap
pelijk oogpunt zou het uiteraard interessant zijn om na te gaan in 
hoeverre de tot nu toe gevonden resultaten generaliseerbaar zijn, <lit 
zou echter een onverantwoord grote tijdsinvestering vergen. Bij de 
onderwijsresearch dient men, evenals bij de industriele research, zijn 
effort te koncentreren op die onderwerpen die voor het (onderwijs-) 
bedrijf waarvoor men werkt het grootste profijt beloven. 
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BIJLAGE I. 

Omschrijving van de faktoren. 

Deze bijlage vermeldt uit welke beoordelingskenmerken de faktoren 
ziJn samengesteld. De kenmerken zijn met een verkorte beschrijving aan
geduid, voor de volledige omschrijving zie bijlage IV. 

Onder 'lading' is vermeld de gemiddelde waarde van de ladingen op 
de betrokken faktor in de oplossingen met 5, 6, 7 en 8 faktoren; onder 
'korrel' de korrelatie tussen de scores op het kriterium en de faktor. 

Een faktor of cluster bestaat uit een aantal kenmerken die empirisch 
met elkaar samen blijken te hangen; de naam van de faktor is het etiket 
dat de onderzoeker erop plakt, het dekt zelden alle tot de faktor behorende 
kenmerken. 

I. QE~~!!i:!!S.!. 
7. Verslag goed ingeleid 

(overzicht van wat er komt) 

8. Inleiding goede aanzet verslag 

14. Verslag is een samenhangend geheel 

15. Logische onderverdeling in hoofdstukken 

16. Verslag heeft een systematische opbouw 

17. Bijeenhorende onderwerpen in een hoofdstuk samen-
gevoegd 

21. Van ieder topic is de betekenis duidelijk 

32. Alinea's sluiten op elkaar aan 

33. Er loopt een rode draad door het verslag 

34. Goed gebruik appendices 

35. Hoofdzaken voldoende geaccentueerd 

36. Punten krijgen gewicht dat hun toekomt 

37. Sonunige delen onnodig uitgesponnen l) 

93. Doel metingen is duidelijk 

96. Meetresultaten overzichtelijk gepresenteerd 

123. Ordelijk en logisch betoog opgebouwd 

128. Funktie meting of berekening steeds duidel i jk 

II. Aandacht voor de lezer. 

25. Verslag heeft behoorlijke stijl 

26. Begrijpelijk en helder betoog 

27. Vers l ag boeiend geschreven 

38. Verslag naar de lezer toegeschreven 

39. Rekening gehouden met niet-ingewijde lezer 

40. Hoof dstukken ingeleid met wat staat te gebeuren 

kriterium negatief geformuleerd. 

lading korrel 

.48 

.45 

.58 

• 7 

.65 

.85 

. 72 

.45 

.65 

• 6 

.8 

.75 

.8 

.58 

• 7 

.52 

.68 

.68 

• 7 

• 6 

.45 

.68 

.48 

.69 

.75 

.88 

.80 

.87 

.82 

.85 

• 7 5 

.89 

.43 

.89 

. 77 

.66 

.68 

.68 

.87 

.89 

.78 

.86 

.85 

.84 

• 7 2 

• 7 I 
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41. Afleidingen/metingen voldoende ingeleid 

42. Verbindende tekst in voldoende mate aanwezig 

43. Sommige onderdelen komen uit de lucht vallen l) 
1) 84. Theorie ten onrechte verwaarloosd 

105. Waar dienstig figuren gebruikt 

106. Er ontbreken figuren l) 

108. Figuren goede illustratie van opstelling 

112. Grafieken goed opgezet 

122. Betoog vertoont geen hiaten 

129. Beschri~ving experiment laat lezer met vragen 
achter ) 

133. Voldoende figuren in het verslag 

lading korrel 

.6 

.6 

.48 

. 58 

.62 

.85 

.7 

.45 

• 7 

.68 

.98 

. 78 

.78 

• 77 

.43 

.46 

.63 

.69 

.70 

.92 

.85 

.65 

III. !~E~!E!~!~!i~~ 

1. Doel onderzoek goed omschreven .42 .62 

3. Verrichte werk goed ingeleid . 5 . 71 

6. Het 'waarom' van het werk aangeduid .38 .52 

29. Saillante punten komen goed naar voren .7 .85 

45. Konklusies overzichtelijk gepresenteerd .72 .74 

46. Konklusies krijgen voldoende nadruk .8 .79 

47. Konklusies afdoende gemotiveerd .68 .83 

48. Stand van het onderzoek goed omschreven .68 .85 

49. Aangegeven in hoeverre doel bereikt is .7 .81 

50. Heeft nagedacht over de implikaties van de resultaten .72 .80 

51. Sommige aspekten komen onvoldoende naar voren in 
de slotbeschouwing I) .98 .78 

52. Vermeld welke aspekten niet bekeken zijn .88 .82 

53. Nie t opgeloste problemen goed aangeduid .9 .84 

54. Suggesties voor verdere aanpak gegeven .68 .73 

58 . In inleiding en konklusies werk goed samengevat .8 .81 

94. Nauwkeurigheid meetmethode aannemelijk gemaakt .85 .69 

97. Onnauwkeurigheid metingen aangegeven .55 .54 

116. Goeds afsluiting van verrichte werk gegeven .92 .93 

117. Verslag beperkt zich tot blote feiten I) .7 .83 

130. Voldoende aandach t besteed aan beperkingen van 
het werk .72 .76 

I) 
kriterium negatief geformuleerd. 
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BIJLAGE II. 

Formules. 

e 
1) De gewogen korrelatie r tussen beide beoordelaars op het p kriterium 

p 
wordt berekend uit 

2 
(x. - x ) 2' 

ip p ) 

waarin 

i nummer van verslag, en index waarover gesonuneerd wordt; 

oordeel Emck (over verslag nummer i op het pe kriterium); 

idem Taks; 

gezamenlijk relevantieoordeel. 

2) De gewogen korrelatie tussen de oordelen op het pe en qe kriterium 

worden berekend uit 

r pq 

Hierin is 

~ g. (x. - x ) (x. - x ) 1 ip p iq q 

\ /( ~ g. (x. - x /) ( ~ g. y I 1 1p p 1 

2 \ 
(x . - x ) ) 

iq q 

1 = nummer verslag; index waarover gesommeerd wordt; 

x. = gezamenlijk oordeel op kriterium p; ip 

x. = gezamenlijk oordeel op kriterium q; iq 

g. een uit de relevantiescores bepaalde gewichtsfaktor. 
1 

gezamenlijk relevantieoordeel op kriterium p, 

gezamenlijk relevantieoordeel op kriterium q, 

dan nemen we gi = gip ~; als gip .{.. giq 

en g. = g. {';:'_ als g
1
.p > g,_!q ' 1 iq 1p 
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BIJLAGE III. 

4.3. Faktoranalyse, de hoofdassenmethode met varimaxrotatie. 

Het doel van een faktoranalyse is een groat aantal variabelen terug 

te brengen tot een klein aantal dimensies. Neem aan dat we n verslagen 

hebben, die we allemaal op m kriteria beoordeeld hebben. Om te zorgen 

dat bij de verdere bewerking alle kriteria hetzelfde gewicht krijgen 

delen we de scores door de betreffende standaard-deviaties. 

M.a.w. als <r 1 de s.d. in de scores op het eerste kriterium is, 

warden alle scores op het eerste kriterium door u1 gedeeld. Evenzo 

alle scores op het tweede kriterium door <J
2

, enz. 

Ieder verslag kunnen we dan voorstellen door een punt in een n-dimen

sionale ruimte, waarbij de koordinaten van een punt P. gevormd warden 
l. 

door de gestandaardiseerde scores van een verslag op alle m kriteria. 

Zo krijgen we een puntenwolk met n punten P1 .•. Pn' waarvan we 

het zwaartepunt 0 als oorsprong van ons koordinatenstelsel nemen. 

Als de scores op alle kriteria onderling ongekorreleerd zouden zijn, 

heeft de puntenwolk de vorm van een hyperbol (tengevolge van de deling 

van de scores door ()
1 

even groat). 

CJ zijn de spreidingen in alle richtingen 
n 

In de praktijk zal de puntenwolk eerder de vorm van een hyperellip

soide hebben, en het gaat er nu om daarvan de hoofdassen te bepalen. 

We konstrueren daartoe eerst de (m x m)-korrelatiematrix, d.i. de matrix 

R waarvan het element r .. gevormd word t door cos<. P . OP .. 
m x m iJ i J 

Bewezen kan warden dat de langste as van de hyperellipsoide gevonden 

wordt door van de korrelatiematrix de eigenvektor met de grootste eigen

waarde te bepalen. 

Laat P1' .•.. Pn' de projekties van P1 ••• Pn op de gevonden hoofd

as zijn. We konstrueren nu een nieuwe puntenwolk P11 ..•. Pnl' zo dat 

OP 1 1 OP 
1 

- OP 1 ' , OP 21 = OP 2 - OP 2 ' enz. 

Hiermee herhalen we de procedure (d.w.z. we konstrueren een nieuwe 

korrelatiematrix, met elementen r~j cos~ Pil OPjl, en bepalen daarvan 

we.er de eigenvektor met de grootste eigenwaarde). Zo gaan we door tot 

we alle hoofdassen gevonden hebben. 



, 
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De volgende stap is clan dat we de assen die lopen in de richting 

waarin de wolk plat is buiten beschouwing laten. De assen die over-

bl ijven roteren we clan zo dat zoveel mogelijk punten zo dicht mogelijk 

bij een van de assen komen te liggen. In fig.3 is <lit geillustreerd 

voor het geval dat we twee assen overhouden. 

b 

b' 

'81 /"" AK 
• " / / "' • 

P1( ,84 "' • 
/' Ax ) P2 

"' ' / • 
" / / "' " ' """ 

/ 0 

• 

fig.3. 

Daarin is a de langste as van de puntenwolk, b op een na de langste. 

De getekende punten stellen de projekties voor van de punten P1 ..• Pn 

op het vlak door a en b. Na rotatie krijgen we de assen a' en b'. Het 

kriterium voor de bepaling van de hoek oC. waarover geroteerd wordt is 

dat de som van de varianties in de lijnstukken OA. en OB. maximaal 
1 1 

moet zijn (varimaxrotatie). 

We hebben de faktoranalyse uitgevoerd met 95 kriteria en 36 verslagen, 

Niet alle 36 verslagen zijn op alle 95 kriteria beoordeeld (zie bijlage IV, 

kolom N
1 

geeft aan hoeveel verslagen door minstens een van ons op het 

betreffende kriterium beoordeeld zijn). Omdat we bij de bepaling van de 

hoofdassen uitgaan van de korrelatiernatrix, geef t dit geen moeilijkheden. 
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Wel ziJn natuurlijk de korrelaties die uit een klein aantal verslagen 

berekend zijn minder betrouwbaar, dit verschil in betrouwbaarheid is 

bij de bewerking niet in rekening gebracht. 

Nog een slotopmerking. We hebben hier de faktoranalyse gebruikt 

als hulpmiddel om tot een aantal clusters te komen. Men zou de vraag 

kunnen stellen waarom we niet gewoon het resultaat van een hierarchische 

clusteranalyse op korrelaties gebruikt hebben. De reden hiervoor is dat, 

als de onderlinge korrelaties tussen de clusters hoog zijn, het vaak 

sterk van het toeval afhangt in welk cluster een bepaalde variabele 

terechtkomt. Daarom prefereren we de met behulp van de faktoranalyse 

gevonden oplossing. Vermeldenswaard is nog dat het bij de hierarchische 

clusteranalyse wel mogelijk was na te gaan wat de invloed is van het 

al clan niet tekening houden met de verschillen in betrouwbaarheid van 

de gevonden korrelaties (op hoe meer verslagen een bepaalde korrelatie 

gebaseerd is, des te betrouwbaarder is ze). Dit bleek het resultaat 

nauwelijks te beinvloeden. 
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BIJLAGE IV. 

De gebruikte kriteria. 

Betekenis der getallen : 

gem gemiddelde score (maximum 6, minimum O); 

s.d. standaard-deviatie; 

NI aantal verslagen dat door minstens een van ans op het kriterium 

beoordeeld is; 

N
2 

= aantal verslagen dat door beiden erop beoordeeld is; 

rET = korrelatie tussen beoordelaars; 

r
1 

= partiele korrelatie met faktor'ordening'; 

r
11 

partiele korrelatie met faktor 'aandacht lezer'; 

r
111 

partiele korrelatie met faktor'interpretatie.' 

Was een verslag door slechts een van ans op een bepaald kriterium 

beoordeeld, dan kreeg dit oordeel bij de verdere berekeningen (gemiddelde, 

s.d., faktoranalyse) een lager gewicht. 

De partiele korrelaties zijn alleen vermeld als de absolute 

waarde ~ .2 is, anders staat er een streepje. 



A. Aanzet (introduktie, inle~dend gedeelte, hoofdstuktitels). 

In de sektie wordt een oordeel gevraagd over de aanzet van het 
verslag. Beschouw dus titels, inleiding, eventueel samenvatting, 
(deel) eerste hoofdstuk. 

1. Dael onderzoek/werk (stageopdracht) goed ornschreven, 
expliciet of impliciet 

2. Probleernstelling naeir voren gebracht (analyse te 
verwachten barrieres) 

3. Verrichte onderzoek/werk goed ingeleid (aanloop gernaakt 
naar de specifieke deeltaak van de stagiair, vanuit 
literatuur, werk van de groep, theoretische problernen 
o.i.d.; er wordt gezegd wat qua werk behandeld is, 
onderzocht is, en/of waarorn) 

4. Context onderzoek/werk aangeduid (zoals achtergrond, 
programrna groep, aanleiding) 

5. Fysische achtergrond van onderzoek/werk verduidelijkt 

6. Het "waarorn" van het werk aangeduid (rnotivatie keuze 
onderzoek/werk 

7. Verslag goed ingeleid (iets als een wegwiJzer in het 
verslag gegeven, een overzicht van wat er kornt, hoe en 
waarorn, op welke wijze de verslagdelen op elkaar 
aansluiten) 

8. Inleiding geeft goede aanzet verslag, geeft zin aan of ver
heldert de inhoud van de volgende hoofdstukken 

9. Inhoudsopgave kornpleet (titels hoofdstukken, paragrafen 
en appendices; literatuur en paginering) 

10. Inhoudsopgave (of titels hoofdstukken tesarnen) geven 
indruk verrichte werk 

11. Titels hoofdstukken/paragrafen goede aanduiding onderwerp 

12. Titels hoofdstukken/paragrafen weinig zeggend 

13. Sornrnige titels suggereren iets anders dan hoofdstuk/ 
paragraaf behelst (titels fout gekozen) 

120. Sprekende hoofdstuktitels (afgezien van inleiding, konklusie 
e.d.); geen standaard-algerneenheden) 

gem. 

4.0 

1.4 

2.8 

1. 9 

3.3 

2. I 

2.4 

3. 1 

4. 1 

3.6 

3.8 

3.7 

4.3 

3.4 

I. 8 

1. 3 

1. 8 

1. 9 

1. 7 

2. 1 

2.0 

I. 7 

2.0 

1. 3 

.8 

1.6 

1.4 

1. 7 

36 

34 

36 

35 

32 

36 

36 

36 

35 

36 

35 

35 

35 

19 

36 

31 

35 

35 

24 

33 

36 

34 

33 

35 

34 

35 

35 

19 

.65 

.43 

• 70 

.67 

.62 

.58 

.80 

.61 

.85 

.55 

. 13 

.55 

• 1 7 

.79 

• 16 

.36 

.20 

.20 

.51 

.48 

.33 

.28 

.22 

• 21 

.38 

• 31 

• 51 

.37 

N 

.39 

.26 



B. Indeling en opbouw. 

14. Het verslag is een samenhangend geheel 

15. Het verslag heeft een logische onderverdeling in 
hoofdstukken 

16. Het verslag heeft een systematische opbouw 

17. Bij elkaar behorende onderwerpen in een hoofdstuk 
samengevoegd 

18. Uiteenlopende onderwerpen in een hoofdstuk samen
gebracht 

19. Bijeenbehorende onderwerpen over verschillende hoofd
stukken verspreid 

20. Waar zinvol, hoofdstukken onderverdeeld in paragrafen 

21. Van ieder topic is de betekenis (funktie) in het 
geheel duidelijk 

22. Verband tussen delen verslag (topics, hoofdstukken) 
is en blijft onduidelijk 

23. Verband tussen delen verslag wordt de lezer wel duidelijk, 
maar pas na volledig doorlezen (doorworstelen) 

24. De beoordelaar zou de stof zelf anders ingedeeld hebben 

C. Toegankelijkheid, leesbaarheid en alinea's. 

25. Verslag heeft een behoorlijke stijl (goede zinskonstruktie) 

26. Verslag is een begrijpelijk en helder betoog 

122. Verslag is begrijpelijk; verhaal/betoog vertoont geen hiaten, 
tenminste na tweede lezing is de draad van het verhaal 

gem. 

3.6 

3.8 

3.5 

4. I 

4.4 

4.2 

4.5 

4.3 

4.9 

3.9 

2.9 

3.9 

2.9 

duidelijk 3.4 

123. Er is een ordelijk en logisch betoog opgebouwd, een rede
nering, met aanwijsbare verbindingswoorden (zodat, want, 
echter, indien, innners, hierbij, evenals, in tegenstelling 
tot, verder, ..• ) 3. 1 

27. Verslag boeiend geschreven, wekt interesse 2.8 

28. Het verslag heeft een goede uiterlijke verzorging 4.7 

1. 5 

1.4 

1.4 

I. I 

1. 3 

1.4 

I .4 

1. 2 

1. 2 

1. 3 

1. 7 

1. 1 

1. 2 

1. 4 

I. 2 

1.3 

.9 

36 

36 

36 

35 

36 

35 

31 

36 

36 

35 

36 

36 

32 

20 

20 

36 

36 

36 

36 

35 

35 

35 

26 

36 

36 

34 

36 

35 

32 

20 

19 

36 

36 

.74 

.53 

.49 

.53 

-.OJ 

.34 

.57 

• 62 

.59 

.26 

. 31 

.40 

.39 

.68 

.44 

.39 

.27 

.75 

.69 

.73 

.76 

.34 

.74 

.52 

.25 

.67 

.84 

.35 

.63 

.75 

.50 

.23 

.88 -.26 

.68 -.58 

.70 

N 
N 



30. Duidelijke alinea-indeling (visueel) in lopende tekst; 
en/of stukken met veel formules zien er overzichte
lijk uit 

31. Goede alinea-indeling (inhoudelijk) 

32. Stukken/alinea's sluiten op elkaar aan (goed door
lopend verhaal) 

124. Alinea's goed gemarkeerd; duidelijk aangegeven waar 
alinea begint en eindigt 

125. De alinea's zijn elk voor zich een eenheid, een stukje 
tekst over een onderwerp 

126. De volgende alinea's in verband gebracht met de vorige, 
een vervolg erop, of een kontrast, een uitbreiding, 
tweede aspekt o.i.d.; hij hoort er logisch bij 

29. Saillante punten komen goed naar voren (bijv. te vinden 
door lezen van inleiding en konklusie/diskussie) 

33. Er loopt een rode draad door het verslag, d.w.z. er zit 
een lijn in, de hoofdlijnen zijn goed zichtbaar 

34. Zaken die de draad van het betoog zouden onderbreken, 
in appendices geplaatst (appendices gebruikt voor 
off-line zaken) 

35. Hoofdzaken van het onderzoek/werk (stageopdracht) ziJn 
voldoende geaccentueerd tegenover bijzaken (ook als 
bijzaken veel tijd genomen hebben) 

36. Punten/onderdelen (topics) krijgen het gewicht dat hun 
toekomt, naar het belang van de verschillende aspekten 
van het onderzoek/werk gerekend (niet naar de door de 
stagiair er aan bestede tijd gerekend) 

37. Sommige onderdelen van het verslag ziJn onnodig uit
gesponnen 

121. Overbodig omhaal van woorden vermeden; zinnen redelijk 
"to the point" 

38. Verslag naar de lezer toe geschreven 

gem. 

4.3 

4.2 

4. 1 

4.0 

4.0 

3.9 

2.4 

3.2 

2.7 

2.9 

3.4 

4.4 

4.2 

2.7 

.9 

• 7 

!. 0 

I. 2 

• 9 

• 9 

I. 6 

1.4 

2.3 

1.3 

!. 1 

!. 5 

1.0 

1.4 

36 

36 

36 

20 

20 

20 

32 

36 

21 

35 

34 

36 

20 

36 

35 

35 

36 

19 

19 

19 

32 

36 

17 

32 

34 

36 

19 

36 

.43 

.08 

.35 

.46 

.27 

.37 

.59 

.52 

.82 

.35 

.39 

.43 

.03 

.63 

.46 .43 

.31 .25 

.55 .36 

.44 .72 

f'...l 
• 76 w 

.61 -.53 

.82 -.28 .25 

.80 -.39 

.73 -.45 

. 27 .67 



39. Rekening gehouden met niet-ingewijde lezer 

40. Hoofdstukken ingeleid met wat staat te gebeuren 

41. Berekeningen/afleidingen/metingen voldoende ingeleid 

42. Verbindende tekst noodzakelijk voor begrip 1n voldoende 
mate aanwezig 

43. Sommige onderdelen kommen uit de lucht vallen 

44. Details noodzakelijk voor het begrip weggelaten 

D. Afsluiting (konklusies, diskussie, nabeschouwing), 

45. Konklusies/resultaten van het onderzoek overzichtelijk 
gepresenteerd 

46. Konklusies/resultaten krijgen voldoende nadruk 

47. Konklusies afdoende gemotiveerd 

48. Stand van het onderzoek/werk (stageopdracht) bij beein
digen stage goed omschreven 

49. Aangegeven in hoeverre gestelde doel bereikt kon worden 

50. Geeft blijk nagedacht te hebben over de implikaties van 
de gevonden resultaten en/of ondervonden tegenslagen/ 
mislukkingen 

51. Sommige essentiele aspekten/facetten komen onvoldoende 
naar voren in de slotbewerking of eindkonklusie, ont
vangen onvoldoende aandacht 

52. Vermeld welke aspekten niet bekeken zijn 

53. Niet opgeloste deel problemen of nieuw opgekomen 
problemen goed aangeduid 

54. Suggesties voor verdere aanpak gegeven 

55. Gegevens, waarop konklusies berusten, niet te vinden 
in het verslag 

58. In inleiding en/of konklusies is onderzoek goed 
samengevat 

116. Een goede afsluiting van het verrichte werk gegeven 

gem. 

2.6 

2.0 

2.6 

3.2 

3.5 

3.0 

2.7 

2.6 

2.5 

2.6 

3.5 

3. I 

I. 9 

2.4 

2.7 

2.8 

4.4 

2.0 

L 9 

I. 5 

I. 7 

1.4 

1.4 

1.3 

1.3 

I. 6 

I. 6 

1.4 

I. 7 

1.8 

I. 6 

1.4 

I. 7 

I. 7 

2.0 

I. 5 

I. 9 

I. 6 

36 

36 

35 

36 

36 

36 

36 

36 

31 

35 

35 

36 

31 

28 

33 

36 

36 

34 

27 

N2 

36 

34 

31 

36 

35 

31 

36 

35 

24 

34 

33 

35 

30 

15 

26 

34 

27 

33 

27 

.49 -.32 

.59 

.41 

.51 

.50 

.25 

.58 

.64 

.32 

.59 -.25 

.74 

.75 

.67 -.30 

• 70 

.62 

• 70 

.70 

.59 

.45 

.50 -.34 

.55 

.64 -.75 

• 77 

.30 

.76 

• 77 - • 4 I - , 39 

.65 

• 71 

.73 

.75 

.68 

• 77 

• 78 

• 7 5 

.83 

.61 

• 71 

.96 



117. Verslag beperkt zich tot het vermelden van blote feiten; 
verdere doorwerking, analyse of diskussie blijft 
achterwege 

E. Verslagtitel. 

60. Titel verslag goede aanduiding van de inhoud (goede 
vlag op de lading) 

61. De essentiele "trefwoorden" zijn in titel verslag 
verwerkt 

62. Titel verslag zinvol kompromis tussen beknoptheid en 
volledigheid 

63. Titel verslag belooft teveel, wekt verwachtingen die 
niet vervuld worden 

64. Titel verslag weinig zeggend 

65. Titel suggereert iets anders dan verslag behelst 
(fout gekozen) 

118. Voor intern gebruik binnen de groep geeft de verslagtitel 
voldoende begrenzing van het onderwerp 

119. Titel verslag onjuist; belooft teveel of suggereert 
iets anders dan verslag behelst 

F. Samenvatting. 

66. Samenvatting geeft indruk van wat gedaan is 

67. Samenvatting geeft doel/probleemstelling van het onderzoek/ 
werk goed weer 

68. Samenvatting (of titel verslag) geeft indikatie context 
verrichte werk 

69. Samenvatting vermeldt oplossingsmethode, principe, aanpak 

70. Samenvatting vermeldt de resultaten of konklusies 

71. Samenvatting geeft waar wenselijk indruk nauwkeurigheid 
resultaten en/of geldigheidsgebied konklusies 

72. Samenvatting niet konkreet genoeg, bevat teveel algemeen
heden 

gem. 

3.6 

4.2 

3.8 

3.6 

4.7 

4.3 

5.2 

4.6 

4.9 

4.6 

4.7 

I. 9 

3.4 

4.3 

2.4 

4. I 

I. 9 

I. I 

I. I 

1.3 

1.4 

1.4 

1.0 

I. 3 

I. I 

1.0 

.9 

I. 7 

1.4 

1.3 

2. I 

1.5 

27 

35 

34 

32 

35 

35 

34 

20 

I 9 

I 9 

19 

18 

19 

I 9 

16 

19 

27 

35 

34 

30 

33 

35 

34 

20 

18 

19 

19 

18 

18 

I 9 

14 

19 

. 70 

.07 

.22 

.36 

• I 7 

.49 

.13 

.82 

-.31 
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73. Samenvatting geeft informatie over stand van zaken bij 
beeindiging stage, vermeldt hoever onderzoek/werk 
gevorderd is 

74. Samenvatting geeft informatie die in verslag zelf niet 
of nauwelijks te vinden is 

G. Literatuur, 

In deze sektie wordt bedoeld het gedeelte van het verslag dat 
een bewerking van bestudeerde literatuur is (+ literatuurlijst), 
dus met inbegrip van de uit de literatuur gehaalde theorie 
(wordt ook onder theorie beoordeeld). 

75. Resultaten van en/of konklusies uit literatuuronderzoek 
goed weergegeven 

76. Vermelde resultaten en/of konklusies relevant voor 
behandelde onderwerp 

77. Waar zinnig de context van de weergegeven feiten en/of 
konklusies beschreven 

78. De in de literatuurlijst vermelde geschriften zijn 
bibliografisch volledig opgegeven 

79. Het verslag geeft de indruk <lat nog andere, niet vermelde, 
literatuur gebruikt is 

80. Bij aangehaalde formules of numerieke gegevens de bron 
vermeld 

81. Literatuurlijst bevat geschriften waar niet naar verwezen is 

H. Theorie. 

82. Gegeven theorie relevant voor behandelde onderwerp 

83. Stukken theorie in het verslag zijn erbij gesleept 
uit de literatuur, zonder funktie in het geheel 

84. Theorie ten onrechte verwaarloosd (in kader verslag 
theoretisch gedeelte wenselijk, maar <lit ontbreekt) 

85. Belang theorie binnen kader verslag wordt pas in het erop 
volgende experimentele gedeelte duidelijk gemaakt (theorie 
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86. Bij sommige afleidingen is niet duidelijk wat de uitgangs
punten en/of de gemaakte veronderstellingen zijn 

127. Voordat hij in details plonst heeft de schrijver duidelijk 
gesteld waar hij in het stuk theorie naar toe wil (voor 
zover niet evident) 

I. Experimenteel gedeelte. 

87. Principe meetrnethode/opstelling goed weergegeven 

88. Waar zinnig, argurnenten voor keuze meetmethode of opstel
ling (als geheel) gegeven 

89. Bij beschrijving van de opstelling zijn theoretische 
uitweidingen verrneden (eventueel gebruik appendices) 

90. Argurnenten voor de gekozen deeloplossingen of experirnentele 
kondities gegeven (dirnensionering, stabilisatie, rneetgebied 
of instelwaarde van een variabele) 

91. Voor de hand liggende ijkingen of verifikatie van veronder
stelde eigenschappen apparatuur nagelaten 

92. Waar wenselijk, konstruktieve details vermeld 

93. Doel van alle rnetingen is duidelijk (uit zichzelf, of 
vermeld) 

128. Funktie van meting of nurnerieke berekening in geheel van 
onderzoek steeds duidelijk (waar nodig gemaakt); lezer 
hoeft nooit te vragen naar het doel of waarom van een 
meting/berekening 

129. De beschrijving van het experiment laat de lezer (niet 
stageleider, wel vakgenoot) met vragen achter (hoe, 
waarom, wat precies); de beschrijving vertoont gapingen, 
rnaakt sprongen 

130. Het soort onderzoek (precisiemeting, of eerste poging) in 
aanmerking genornen is voldoende aandacht besteed aan de 
beperkingen van het werk : grenzen van de apparatuur, nauw
keurigheid van de methode en de metingen, verwaarlozingen, 
veronderstellingen e.d. 
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94. Waar zinnig nauwkeurigheid meetmethode aannemelijk gemaakt 

9S. Waar zinnig grenzen werkgebied meetapparatuur aangegeven 

96. Meetresultaten overzichtelijk gepresenteerd 

97. Waar wenselijk onnauwkeurigheid metingen aangegeven 

98. Aan apparatuur gestelde eisen 9 desiderata, duidelijk 
geformuleerd (target specifikatie) 

99. Duidelijk aangegeven hoever opbouw/konstruktie gevorderd is 

100. Duidelijk aangegeven in hoeverre aan de gestelde eisen 
is voldaan 

131. Uit verslag blijkt duidelijk op welke punten de opstelling 
gedurende de stage gewijzigd/verbeterd/voltooid is. en 
wat er (eventueel) nag aan mankeert 

132. Het is de lezer duidelijk (evt. gemaakt) wat met de 
(wijzigingen/uitbreidingen van de) opstelling beoogd wordt 

J. Diversen (w.o. figuren en grafieken). 

102. Onvoldoende verantwoording gegeven bij vereenvoudigingen/ 
veronderstellingen 

103. Waar nodig betekenis der symbolen aangegeven 

104. Waar nodig eenheden venneld 

JOS. Waar dienstig figuren gebruikt als toelichting of bekor
ting van de tekst 

106. Er ontbreken figuren (in sommige gevallen is nagelaten 
een figuur te geven waar dit verhelderend zou werken) 

133. Er staan voldoende figuren in het verslag (geen figuren 
gemist) 

107. Figuren/tekeningen overzichtelijk 

108. Figuren goede illustratie van of toelichting bij werking/ 
principe opstelling 

109. Figuren onvolledig. essentiele details weggelaten 

110. Figuren onvoldoende toegelicht 
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gem. 

111. funktie grafieken blijkt uit bijschriften 3.4 

112. Grafieken zo opgezet dat duidelijk beeld verkregen wordt 
van resultaten, of van wat de graf iek wilzeggen 4.4 

113. Uitgezette grootheden en eenheden bij de assen vermeld 5.2 

K. Algemene indruk. 

114. Beschreven onderzoek ma a kt indruk goed stuk werk te Zl.Jn 4. I 

115. Goed verslag 3.3 
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