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Een proefneming met beoordelingen van instructeurs door student.0}l 1 
) 

\1. Mcuwese en H. Crombag 

Bij het onderwijs is het een normale gang van zaken dat studen-

ten beoordeeld worden door hun instructeurs2 ). Het omgekeerde komt 

echter vrijwel niet voor, althans niet in Nederland. In de Verenig-

de Staten is dat een heel gewone zaak. De studenten wordt daar dik

wijls gevraagd, hun instructeurs te beoordelen op voor de verhouding 

instructeur-student relevante factoren. In het algemeen worden de op 

daze manier verkregen gegev~ns niet gebruikt voor het promotiebeleid, 

maar dienen zij als middel om de indruk te meten, die het gedrag van 

de instructeur en zijn instructiemethode op de studenten maken. Men 

is er daar, en niet zonder reden, van overtuigd, dat de instructeurs 

zelf, of anderen van gelijk niveau, deze indruk niet kunnen bepalen. 

Niettemin kan kennis van deze indruk een belangrijk hulpmiddel zijn 

bij de instructie. De instructeur kan beter zijn houding bepalen, komt 

op het spoor van zijn eigen eigenaardigheden en krijgt gegevens over 

de effectiviteit van het instructieproces. 

Ondanks de voor de hand liggende voordelen van het vragen aan de 

student wat hij ervan denkt, wordt deze methode in Nederland vrijwel 

niet toegepast. Het algemeen aanvaarde verschil in status tussen in

structeur en student houdt blijkbaar in, dat de student niet in staat 

wordt geacht tot cen waarderingsoordeel, dat het exclusieve voorrecht 

van de instructeur is. Bovendien wordt wellicht aan 'Olen oordeel, dat 

uitsluitend de functie van terugkoppeling van informatie moet vervul

lent weinig w9.arde ClJ:hecht. Het Eiet cebruikcll vall laet oordeel van de 

student doet echter een waardevolle bron van informatie verloren gaan. 

In het kader van €len onderzoek naar de effecten van een ver

nieuwing van het practicum I!~lerkplaatstechniek" bij de Afdeling 

Werktuigbouwkunde3) werd €len proefneming gedaan met de methode van 

----------
1)Onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Afdeling Werktuigbouwkunde 

(Groep Werkplaatstechniek: Prof.ir. C. de Beer), door de Groep On
derwijsresearch (Prof.dr. M. Daniels) met medewerking van Ir. E. 
Zweekhorst, B. v. Bronckhorst en M. Bartholomeus, Dipl.Ing. De au
teurs zijn de instructeurs van het practicum Werkplaatstechniek 
erkentelijk voor hun medewerking. 

2)De term "instructeur" is gebruikt in de algemene betekenis van 
"iemand die les geeft". 

3)Over dit onderzoek wordt gerapporteerd in rapport nr. 2 van de 
Groep Onderwijsresearch. 
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bcoordeling vaninstructeurs door studenten. Daarbij ging het or 

vooral om, de methode te proberen. Aan het onderzoek ligt geen spe

cifieke probleemstelling ten grondslag. 

Methode 

Beoordelingsschaal. Een schaal ward opgesteld, die bestond uit 

een aantal concrete uitspraken over gedrag dat de instructeur zou 

kunnen vertonen. De vragen waren gericht op het type leiderschap, 

dat de instructeur in het practicum uitoefende (cf. Appendix). Op 

grond van vroegere onderzoekingen (Fleishman, 1953; Stogdill & Coons, 

1958; Meuwese, 1964) werden twee typen van leiderschap onderscheiden: 

het "consi,deratie" type en het "struct urerende" type. 

Een leider van het consideratie-type legt zich erop toe de afstand 

tussen zichzelf en zijn ondergeschikten te verkleinen, hij is toe

geeflijk en houdt rekening met de persoonlijke eigenaardigheden van 

zijn on~ergeschikten. Een leider van het atructurerende type houdt 

afstand tot zijn ondergeschikten en definieert zi.jn status ten op

zichte van hen; hij structureert het werk en legt vooral de nadrQk op 

de resultaten van de groep. 

In vroeger onderzoek is gebleken, dat daze twee typen onafhunke

lijk van elkaar zijn. Elk van de twee methoden van leidinggeven kunnen 

effectief zijn, afhankelijk van de situatie. 

Procedure. Ret onderdeel "draaien" van het practir.:um Werkplaats

techniek werd gegcven door drie instructeurs, die elk een gedeelte van 

de deelnemers instrueerden. Na afloop van het practicum werd de deel

nemers gevraagd op de beoordelingsschaal de instructeur te beschrij

ven, van wie zij instructie in het draaien hadden gehad. De nadruk 

werd erop gelegd, dat de gegevens slechts voor wetenschappelijke doel

eUlden dienden, en dat zij geen enkel effect zouden hebben op de sta

tus van de instructeur. Bovendien werd de beoordelaars medegedeeld, 

dat de individuele gegevens niet ter beschikking zouden worden ge

steld van de Afdeling Werktuigbouwkunde. De studenten voldeden zander 

meer aan het verzoek, hun instructeurs te beoordelen. 

Resultaten 

Ret gemiddeld oordeel. Drie L~structeurs werden beoordeeld. door 

respectievelijk 16, 24 en 25 student en. Per vraag en per beoord0elde 

ward het gemiddelde berekend van de op die vraag uitgebruchto oordo-



.. 

len. Bovendien werden de scores op de vragen die op considerntie, 

resp. structurerend leiderschap betrekking hadden gesommeerd per 

beoordelaar. Dit leverde een consideratie- en een structurerings

score per beoordelaar op, die werden gemiddeld per beoordeelde en 

getransformeerd naar een achtpunt0nschaal. De resultaten zijn ver

meld in tabel 1. 

Tabel 1 

Gemiddelde oordelen per instructeur en Ear item 

Consideratie-itema 

Gemiddeld oordeel F-
No. Item Instructeur: A B C ratio 

1) 
p 

----------------------------------------------------------------------
16 vriendelijk 6,1 7,8 6,2 12,61 <.001 

19 tegen de draad in 2,~ 1,5 2,2 4,77· <.02 

21 behandelde als geljjken 5,6 7,1 5,3 7,80 <.001 

22 interrumpeerde 2,7 2,4 2,9 n.s. 

25 aanvaardde ideeen 5,3 5,5 5,6 u.s. 

27 luisterde nandachtig 7,0 7,0 6,6 u.s. 

28 becritiseerde 4,6 4,6 4,9 n.s .. 

Structurerings-item? 

Gemiddeld oordeel F-
No. Item Instructeur: A B C ratio P 

1 ) 

----------------------------------------------------------------------
17 echte leider 5,9 6,2 6,2 

18 legde duideljjk uit 6,7 6,8 7,1 

20 beInvloedde meningen 4,1 2,8 4,0 

23 maakte situatie duideljjk6 , '7 6,9 6,7 

24 hield strak vast aan 6,1 4,0 6,0 programma 

26 becritiseerde slecht 
5,6 4,2 5,8 werk 

Totaalscores 

Gemiddeld oordeel 

Score Instructeur: A B C 

2,37 

9,26 

5,78 

F-
ratio 

n.s. 

n.s. 

< .10 

n.B. 

< .001 

< .. 01 

1 ) 
P 

----------------------------------------------------------------------
Consideratie 

Structurering 

---------

6,6 

5,1 

5,8 

5,9 

6,89 

6,32 

<.005 

<. .005 

1) OverschrLidingskans van de F-ratio met 2 en 61 vrijheidsg-raden. 
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Op de itemscores en de totaalscores werd cen aen-factor varian

tie-analyse uitgevoerd met het verschil tussen de instructeurs als 

variatiebron. F-ratio's en overschrijdingskansen zijn eveneens ver

meld in tabel 1. 

Geconcludeerd kan worden dat ean aantal vragen inderdaad differ

enticert tussen de instructeurs. Ook de totaalscores vertonen signi

ficante verschillen:lnstructeur B vertoont duidelijk meer considera

tie leiderschap dan A en C, en mindel' structurerend leiderschap. 

Significante verschillen treden op bij items die in een vroager 

Amerikaans factor-analytisch onderzoek (Hackman & Meuwese, 1964) 

de hoogste ladi1g op de consideratie-factor bleken te hebben, en de 

laagste op de structureringsfactor. Hieruit 'kan worden afgeleid, dat 

deze twee leiderschapstypen in dit onderzoek niet onafhankelijk op

treden, maar negatief gecorreleerd zlJn. 

Op grond van het feit, dat Instructeur B nauwelijks verschilt van 

A en C op die items, die de hoogste lading hebben op de structurerL~gs

factor (Items 17 en 20) kan geconcludeerd worden, dat het primaire 

verschil tussen B enerzijds en A en C anderzijds, is dat B meer con

sideratie-leiderschap vertoont, terwijl het verschil in mate van 

structurering secundair is. 

Het effect van het type leiderschap 

In het onderzoek naar het effect van het nieuwe practicum \ferk

plaatstechniek zijn een aantal gegevens verzameld over dit practi

cum
4). Met behulp van deze gegevans is de invloed, die het type lei

derschap van de instructeur op het practicum had, nagegaan. 

Oordelen over het onderdeel "draaien". Het onderdeel "draaien il is 

het enige onderdeel in het practicum, dat door drie verschillende in

structeurs naast elkaar is gegeven. De studenten beoordealden het 

programma vaal' dit onderde~l op vijf aspecten: prettig-vervelend; 

leerzaam-niet leerzaam; moeilijk-gemakkelijk; noodzakelijk-overbo

dig en duidelijk-onduidelijk. De oordelen werden uitgebracht op scha

len van ~chtpunten, waarbij de positieve zijde de hoogste score 

kreeg. 

----------
4) Zie voor de volledige gcg0vens Rapport no. 2. 
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Dc antVJoorden 01) de schalcn nerden Gcspli tst in drie groepcn naar 

de instructcur, die de draai-instructic had cegeven. Op de scores van 

elk aspect afzonderlijk verd een een-factor variantie-analyse toege

past. De resultaten zijn ver~eld in tabel 2. 

Tabel 2 

Oordoel over hot onderdeel i1draaion" 

Gegeven door Instructeur F-

Aspect A, B c ratio p 

prettig-vorvelend 5,4 6,5 5,8 3,68 ~.05 

leerzaau-niet leerzaaIJ 6,8 6,7 7,2 n.s. 

geLlakkelijk-noeilijk 4,6 5,5 5,5 2,82 < .10 
noodzakelijk-overbodig 7,1 7,1 7,0 n.s. 

duidelijk-onduidelijk 6 4 , 6,6 6,7 n.s. 

Een significant effect treedt op bij de oordelen over de "prettig;... 

heid" van het progral'1na in de vernachte richting: het practicun dat 

door B gegeven is, '."lerd prettiger gcvonden dan da t van A on C. 

Waarderinr~ van de groep. De studenton hobben steeds generkt in groe

pen van vijf. In hot corder cenocnde evaluatie-onderzoek vlerd gevraacd 

de groep ,marin nen ceVlerkt had te beoordelen op vijf aSlJecten: prettig

vervelend; gcanimeerd~ .sani; intcrcss~nt-oninteressant; efficient-in

efficient en goed-slccht. Gemiddelde oordelon, w~er uitgesplitst nnnr 

instructeur die .:-:lan de groep de dr::tai-instructie h::td gegeven, zijn ver

meld in tabel 3. 

Tabel 3 

~r:1iddald oordeel over de groep, wa::trin nen gewerkt hecft 

Instructeur: 

Aspect A B C 

---------------------------------------------------------
/ 

prettig-vervolend 6,4 6,8 6,8 
geanineerd-sn.n.i 6,1 6,7 6,6 
interessnnt-oninteressnnt 5,6 6,0 6, ~~ 
efficient-inefficient 5,4 5,4 6,1 
goed-slacht 5,8 5,7 6,2 
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Analyse vnn de vcrschillen per vrang lcvort geen si!~ificanto vor

sohillen ap. 01.1 het globnlc effect van de vcrschillondc i,nstructeurs 

no. tel:p,an, vmrd eon twc(~':"fnctor vi:Lricmtio-annlyso vaerd op de ge-

l.7liddelden in tabel 3, net verschillen tussen instructeurs en tussen 

o.spocten nls varintiebronncn. Het verschil tussen do nspecten word nls 

afzonderlijko vnriatiebron ingovoerd on de foutentern zo klein nogelijk 

te oaken. Eon syston:ltisch ven:;chil tussen de instructeurs in gcniddcld 

oordcel over de vijf uspecten gcrd gevonden (tnbcl 4). 

Variatiebron df 

Tubal 4 

Geniddeld 
kwadra.at F-ratio p 

-----------------------------------------------------------------------
Instructeurs 

Aspecten 

Residu 

2 

4 

8 

0,30 

0,40 
0,04 

7,50 
10,00 

Per aspect zijn de afwijkingcn vnn de geniddelden voor die nspecten 

per instructeur uitgezet in figuur 1. Uit deze figuur blijkt dnt voor 

elk oordeelsaspect de oordelen over door A t;eleide groepen beneden hot 

gemiddelde, die OVer door C geleide groepen boven het geniddelde li.ggen •. 

De groepen die Instructeur B hobben geh:ld worden boven het ger:liddelde 

beoordeeld op de socinle cten van de groep Cprettig en erd), 

maar benedon hot ge!;liddelde op de (leer :J.specten (efficient 

en goed). Het ondorschoid tU6sen B enerzijds en A en C andcrzijds is 

consistent I:lCt de rc:sul tc,ten vn.n de oordolen over de instructeurs, v,aur

in B hoger op de considero.tie-dincnsie word gezien dnn A en C. Het vcr·

schil tussen A en C kon niet uit de oordclen vo.n de studenton over die 

instructeurs voorspcld !;;,rarden. 

Hot lezcn van vaklitoratuur. In de vragenlijst kwan do vraag voor, 

of de respondenten vo.klitoro.tuur waren lczen nls gcvolg van het 

practiCUl715) 1 te bc:mtwoorden op eon :tchtpuntensch:lnl v:tn "hclcL1.:l.:ll niet" 

----------
5) Een van de bijkone:nde doelstellingen van hot ?r:J.cticur.l rlas hot zelf

stanc.ig ro.o.dplegen v:tn vakliteT:J.tuur te stinuleren. 
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nnur I1gercgeldll. Dc rosultaten, uitges111itst n:tar instructour voor hat 

dranien, zijn verneld inta.bcl 5. 

T:tbel 5 

Gccriddeldo nntwoordon op de vrao.g: ;'Bont U vnklitor:ttuur [1;:to.n lezen nls 

gevolg vC'..n ""0. t U op hot pr:::tc ticun teg-onkw[m?:i 

Instructeur A 

B 

2,81 

3,28 

C 4,20 

F = 3,31; P < . 05 

Hior trcedt een verschil in invlaed tussen de instructeurs op, do.t 

niet getnterprotoerd knn worden in termon vo.n de oordelen van studenten 

over do instructours. Het verschil in stir;:rulerende werking die de in

structeurs uitoofonen op do nate, waarin do studenten vakliterutuur 

guan lezen hunc;t kennolijk SUE10n net een under verschil tussen de in

structeurs dan wut door de beoordelingsschaCtl werd vustgesteld. Deze 

score discrimineert weI op dezelfde wijze tussen de instructeurs A en 

C nls het oardcel over de groep. 

Oordeelsfl;C1:VOonton van de instructours. De hogero Fl:::tte vnn considero.

tie vnn instructGur B leidt tot cle verwachting, do.t deze gedragswijze 

gegenerc:tliseerd ko.n worden tot nnder IScdrag van deze instructeur. Hot 

nune knn vorwacht worden, do.t instructeur B moor tolernnt znl zijn in 

zijn aordelen over studenten dan A en C. 

Om deze verwachting to toetsen is gebruik geno.DJd vo.n de oordelen, 

die de instructeurs n1.1 elke instructie-middag mOGston uitbrengen over 

elkG student op de punt on ijvcr, volledigheid, interesse en kwaliteit 

vnn hot werkstuk. De oordelen, uitgebracht no. de instructie-middagen in 

het dr1.1nien werden gemiddeld per student en gesplitst in drie groepen 

n::.ar instructeur. De resultaten zijn verHleld in to.bel 6. 
Hot blijkt inderdaad, dat instructeur B met een zeer kleine sprei

ding gunstiger oardelan uitbrenst dnn A of C. Ovcrigens brengt A ook 

signific~nt gunstiger oordelcn uit dQn C, dit verschil is veel 

kleincr. Dit onderscheid tussen A en C is weer consistent met de resul-

to. ten van de QllQlyse vem het oordccl over de groep en het lezcn von li

toratuur. 
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Tetbel 6 

Geoiddcld oordcel over de st,Ed<?.12.."S.on g-o;:;evcn door de instructcurs 

Instructcur 

A 

B 

C 

Geniddold 
oordGel 

6,68 
7,84 
6,06 

Significantic van de verschillen: 

t
A

_
B 

t, C ,R-

t
B

_
C 

:::: 

:::: 

= 

19,33 

5,17 

16,18 

Het oordeel van de stnfleden 

p < .001 

p < .001 

p -< .001 

Stnndanrd 
nfwijking 

0,24 
0,04 
0,48 

In de inleiding word c;csteld, dat Ll0t de methode van studentenbeoor

delingen infarmatie zou kunnen worden verkregen over de indruk die in-

. structeurs op de studenten naken. Deze indruk zou niet op eenvoudige 

wijze door stnfleden kunnon vlOrden bep::tald. 

Daze veronderstellinz word getoetst dO(Jr drio stafloden, dio good net 

de instructcurs bekend ~nren, Gordelen to laten uitbrengen op dezelfde 

sch:::tal als wan,rap de studen ten dat geda:::tn hadden. 

V~~r elk staflid-bcoordelcc·<~r ',~erd per vraag en per bcoordeelde de af'" 

1 wijking van hct gerliddelde o0rdeol voar dif: vro.ag berekend. Op dezelfde 
., -~----'--

manier word voor de studentonoordelen per vrcvJ.C on per booordeelde in-

structeur de etfwijking van hot GC;:liddclde studentenoordeel berekend. De 

afwijkingsscoros vetn de ,sto.fl.:::don Yferden cecorreleerd L1et de afwijkings

scores vnn de studonten pcr st~flid en per beoorddelde instructeur over 

de ite::ls. Dcze procedure nerd gevolgd, om de invloed van de "sociale 

wenselijkhcid il van b]j)et;11dc zodr':lgsrd,jzen ui t to schakelen .. Eon positic

VG correl~tie tUGsen twee oordeclsGchetlCll gccft dus uetn, in hocverro hot 

oordcel vetn con staflid ovc:r do tlccte, lNr',.:J.rin 0011 bGoordeclde instructeur 

~:i,jk.t vtln de "geniddelde" instructcur, ovcr,-,cn.~ont not cen gelijlcsoor

tig oardGel v:J.~ de studenton. In principe vordt dus Gc~oetst in hoeverre 

de st::tfledon dc?clfdc vcrschillen tussen de instructeurs kunnon Cl.c..nGcven 

als de studente~. Do resultQton zijn vorneld in t~bel 7. 
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Tabsl 7 

Correlatics tussen oordelen v~n stnfleden en studonten 

Beoordecldo Instructeur 

A B C 

-----------------------------
X ° 46 , 0,52 "0,03 

Staflid- y 0,03 0,19 0,45 
booordelnar Z 0,48 0,74 0,51 

Hoewel somr.lige correlnties positiof zijn, zijn zc zeker nict hoog, 

Om tot gelijkheid van oordcel te kunnon besluiten, 1.1oeten de" correla

ties zeer hooG zijn, m:ldnt mll.::1.r cen bcpE~rkt nantnl Wac.rneLlingen (ann-

tal items 13) in de correlatie zijn betrokkon, en de wnarnemingen 

niet onafh'lnkelijk van elk:1.ar zijn. 

Het zou 1'l0Gelijk zijn, dnt de oordelen V::ll1 stnfleden over de indruk 

die de instructeur op de studenten r;lc.akt welisvnli'..r niet aet oordelen 

vnn studenten ovoreenstcmr:on, nmnr wel ondvrling. Deze onderlinGo over

eenstemElinG is bere1':.end voor two..:: st::lfledcn, p\...'r instructeur (tabel 8). 

Het is duidelijk, dn t deze overeenst01'lJ11ing nihil is. 

Tabel 8 

OvereensteriJf:lini~ tussen tr'!ee st.::1.floden in hUE cordeel over dric instructeurs 

Instructour 

A 

B 

C' 

Correlntic 

- 0,10 
0,23 

0,03 

GeconcludGerd knn d-:ls worden, dnt str1.fledon noch eem vnlide, noch 

eon betrouwbnar oordeel kunnen 0even over de indruk, die instructeurs 

op studenten ;.l:1.kcn. Hiornee is n,::1.nGctoond, ant hot oordcel v~n ,de stu

dent inforr.lntie oplcvert, die nict op ::tndere wijze lean worden verkrcgcn. 
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beschrijvende schQlen. Gcblckon is, (Q) d~t doze oordulun differcn

ti~ren tussen instructonrs, (b) d~t daze oordelcn sD..rwnhancen cat 

andere cegcvens uit het ond~rzock, wQnruit tot cen zckore validiteit 

van de oordclun werd ceconcludeord, on ee) dD..t duzc oordelcn niot 

voorspold kunnen worden door i:.wt het ondorwijs belD..ste staflcden. 
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APPENDIX 

, :Iierondcr vindt U een o.n.ntal cedrngsbeschrijvingen, die van toepnssinc kunncn zijn 
I 
lop Uw inst~ucteur. Geof voor iedere beschrijvinc; n.nn in hocverre U vindt dat hij 
I 
I in het algemeGn Vim toop:::.ssinC is oj) de instructeur, die U in het eerste dool van 

·thet practicUD, dat het ur:.cc.ion, gelnel. hoeft. 

16. Hij W.:ll:5 vriendelijk, t;emny,.kelijk !:.lee to praten. 

he1enaal zaer van 
niet van :-1-:--2--:--3--:-4-~'-5-:--6--:-7~:-8~: toopas-
toopassinc • sing 

17. Hij was de cchte leider van de Groep. 

holemaal zeer van 
niet van :-1--:--2--:-3-:-4---~--5--:--6--:--7--:--8--: toepas p

• 

toepassing .: sinG 

,18. Hij lecde alles duidelijk uit. 

·hel.emaal zeer van 
niet van :---1---:---2---:---3---:---4---~~-5---:---6---:---7---:---8-----: toepas-

. tocpassinc . sing 

19. Hij was sOns tCGcn de drnad in en a~rossief. 

helo[1CI.al 
niet van :---1---:---2---:--3---:---4---~---5---:---6---:---7---:---8---: zoer van 
toepassing . • toopas-

sinG' 

20. Hij beinvloedde onze neninc;e:1. 

helomanl zaer van 
niet van :---1---:---2---:---3---:---4---!---5---:---6---:---?---:---8---: toepas-
toepassinG' : sing 

21. Hij behandelde ons als zijn celijken. 

helenaal 
niet van :-1--:--2--:--3--:- " 

~ tocpassing 

zeer van 
i--5-:-6--:--7--:--8---: tocpas

sing 

22. Hij interrUl'21pe:erde ons vmnnecr wij a.::m hot woord waren. 

heler.lnal zeer van 
niet vnn :--1-:-2-:-3-:--4-~-5--:-6-;--7~:-8--: toCpctS-, . . 

toepass1ng • sing 
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23. Hij maa.kte de situatie duidelijk. 

heletlaal zaer" van 
niet van :-1-:-2-.-:--3-:"--4--~--5--:--6--:--7--:-8--: tocpas-
tocpassing . sinG 

i 24. Hij hield strnk vast "an hot prOeranmo.. 

-; hclemanl zeer va.n 
, niet van :---1---:---2---:--3--:---4---~---5----:---6---:___7---:---8---:" tocP2S-

toepnssing sine 

25. Hij nanvaardd8 nieuwc ideeon, zelfs die w:J..J..rwJe hij hct niet eens '.'Ins •. 

helenaal zeer van 
niet van :---1---:---2---;---3---:---4---~---5---:---6---·:---7---:--8---: toepas-
toepassing • sing 

26. Hij becritiseerde slccht work. 

helenaal 
niet van :-1-:-2-:-3-:---4-i--5--:-6-:-7-:--8-: 
toepassins • 

27. Hij luisterdo alti.jd !l.aIl.dnch.tig IH:l.ar ons. 

zeer van 
toopas-· 
sing 

helemaal 
niet van :-1-:-2-:-3-:-4-~-5-:-6--:-7-:-" 8--: 

l 
zeer van I. 

toepas- c 
toepassing • sine; 1 

28 .. Hij becritisecrde dec;enen waarnee hij het niet e0n!:'l Vias. 
1 

helemaal zaer Vil.l1 

niet van :----1---:---2----:---3-:---4----~---5---:---6------:---7-----:---8----: toepas- i 

toe passing : sinG 
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