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lliiL~IDli~G 

Terecht wordt dan ook het kunnen werken in groepen als een van de basis

vaardigheden van de psycholoog gezien. Dit komt onder andere ter sprake in 

• 1Het Jaarverslag van de J.wsearch- en Gesprekspraktukum K'.lrsus 1968/1969 1 van de 

Subfakulteit Psychologie van de G.U. Amsterdam. Hierin wordt vermeld dat bij 

het interpraktikaal overleg in 1968 naar voren kwam1 dat aan de oefening van 

deze basisvaardigheid in het bestaande onderwijsprogramwE niet of nauwelijks 

aandacht werd besteed. Onder andere op gTond hiervan werd aan het begin van 

het studiejaar 1968/1969 op het Psychologisch Laboratorium het interviewpraktikum 

voor kandidandi vervangen door een breder opgezet gesprekspraktikum, waarin 

met name het \verken in groepen aandacht zou krij gen • 

. 'I' Ons werkstuk bewoog zich op het gebied van het groepsgesprek. Hieronder wordt 

verstaan: een gesprek van een aantal mensen (minimaal drie a vier) over een of 

1 ander onderwerp, waarbij het de bedoeling is dat deze mensen in dit gesprek een 

f bepaalde taak volbrengen1 bijvoorbeeld, een probleem oplossen of een groeps-

1 
i 

mening vormen over het gespreksonderwerp. 

~. Algemene proble~mstellj.p;.::_ 

Ons werkstuk hield zich bezig met een onderzoek naar het effekt van de training 

in het voeren van een groepsgesprek. Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van 

de praktikum&~oep die heeft gewerkt van januari tot april 1970. ~ werd een 

kategorieensysteeni ontworpen om de elementen van een groepsgesprek te rubriceren. 
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Het kategorieensysteem werd zodanig samengesteld dat verwachtingen ten aanzien 

van verauderingen in de gespreksvoering, die af te leiden waren uit de doel

stellingen van het praktikum, konden worden gemeten. De doelstellirigen van 

bet praktikum werden door ons gede::rLilleerd uit gesprekken met de medewerkers 

aan bet praktikum, uit stencils die aan het begin van het praktikum ter 

inleiding.aan de deelnemers werden uitgereikt en uit verslagen van het 

praktikum. -·-Verder vJerd voor het ontHerpen van het kategorieensystee!;l literatuur 

geraadpleegd (Norman R.F. lv!aier, 1963; Robert F. Bales, 1951). VervTachtingen 

omtrent veranderingen in gespreksvaardigheid werden tenslotte geoperationaliseerd 

tot frekHentieveranderingen in de kategorieen. 

Dit vras een algemene uiteenzetting van de probleemstelling. Nu volgt een 

nadere uitwerking van de verschillende fases van ontwik eling van de probleem

stelling. 

). Uitwerking van de probleemstelliEK 

Wij wilden onderzoeken in hoeverre de training in het voeren van een groeps

gesprek -- in het kader van het praktikum -- effekt heeft gehad, d.w.z. of 

men heeft geleerd een adela.rate Herbrij ze te kiezen en te volgen bij een 

gegeven taak. In ons onderzoek zal de taak daaruit bestaan, dat de groep een 

probleem moet bespreken, om hiervoor een oplossing te vinden. Zowel 'probleem1 

als 1oplossing 1 moeten in de ruirnste zin ,,Jorden opgevat. Het onderwerp van 

gesprek heeft een probleem karalcter. Verder zal men vaak niet van oplossingen 

kunnen spreken. li:r bestaat dan namelijk geen norm voor \.J'at t-Tel en 1-1at niet 

een oplossing genoemd kan worden. 

Nu zijn er verschillende mogelijkheden ten aanzien van het kiezen van een 

variabele om het effekt van de training te meten, bijvoorbeeld: 

a. de kwaliteit ~ het ~P_EP.Iodukt (in ons e:x-periment: de oplossing). 

·Deze is op twee manieren te meten. Ten eerste, beoordelb1g door de deelnemers 

aan het gesprek. Ten tweede, beoordeling door anderen, bijvoorbeeld,deskundigen 

op dit speciale probleemgebied. Hen kan echter grate moeilijkheden voorzien 

met betrekking tot de betrouwbaarheid van deze beoordelingen. De interjudge 

reliability zal Haarschijnlijk erg laag zijn. .t:en ander probleem is dat het 

begrip kv!aliteit moeilijk te definieren is. ~n bezwaar van deze variabele is 

Verder dat de tijden die men nodig heeft voor het bereiken van een oplossing 

(of door middel van consensus, of door middel van een meerderheidsbesluit) 

per groep erg uiteen kunnen lopen. Dit geeft grote mo€ilijkheden met 

betrekking tot de pralctischeuitvoel'ing van het e;,:perim€nt. Daarbij komt nog 

dat het in ons onderzoek in de eerste plaats gaat om bestudering van de 

werln:i:ize van de groep. De kwaliteit van de groepsprodukt geeft ons ·Heinig 

informatie over de HerlG.Jij ze van de groep; hetzelfde groepsprodukt kan verkregen 

\mrden door middel van verschillende Herlnlij zen, en omgekeerd. 
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b. participatieverdeling. 

Hiermee \-rordt bedoeld de mate waarin ieder groepslid deelneemt aan de discussie. · 

Voor operationalisatie van dit begrip kan men zoeken naar de verhouding tussen 

de verschillende aantallen opmerkingen gemaakt tijdens de groepsdisk gsie door 

verschillende groepsleden of naar de verhouding tussen de totale tijden van het 

deelnemen aan het groepsgesprek van de verschillende leden. Uij hebben deze 

variabele niet gekozen omdat zouel bij ons als bij de praktikumleiding 

onvoldoende duidelijkheid bestond over het verband tussen participatie

verdeling en adek:w te \-Ierkuij zen in groepen. 

c. tijcl nodig Y.2.2£.. het oplossen .!@A het probleem. 

Deze variabele hebben wij om de volgende reden niet gekozen. Het was de 

praktikumleiding er vooral om te doen de praktikanten een aclelamte \-Terki.rij ze 

te laten kiezen en volgen bij het volbrengen van een taak. Het volbrengen 

van die taak kan tot verschillende resultaten leiden. Deze resultaten zullen 

vaak van verschillende kHaliteit zijn (zie a.). Tijd,nu, is geen interessant 

kriterium \·ianneer men bedenkt dat tijd van 1oplossen 1 en ki-!aliteit van 
1oplossen 1 tamelijk onafhankelijk zijn. Het is bijvoorbeeld heel goed 

mogelijk dat een zeer geringe tijd samengaat met een oplossing van zeer 

lage bvaliteit. Tenslotte is het erg moeilijk het tijdstip te bepalen 

waarop een oplossing bereikt is. 

d. satisfaktie ~ het eindp:codukt of~ procedure. / 

Deze is te meten door middel van rating scales of vragenlijsten. Hij hebben 

deze variabele niet gekozen omdat het slechts zeer indirekt in verband staat 

met het al dan niet adek\-raat zijn van de werlavijze van de groep. 

A1 deze variabelen (a,b,c,d) zijn op te vatten als afgeleiden van de voor 

ons onderzoek gekozen variabele: de gespreksprocedure. Zij vormen namelijk 

· . 6f een facet van de gespreksprocedure (b en c) of een aamvijzing hoe de 

gespreksprocedure ge1-1eest is (a en d). 

e. de gespreksprocedure. 

,, Hiermee \-rordt bedoeld: op vrelke manier bereikt men het groepsresultaat? 

ivelke is de gespreksprocedru:e? Hoe deelt men het gesprek in? Hoe is de 

verdeling van de verschillende soorten opmerkingen'? 

. ' 

Dit type variabele leek ons het meest essentiele. Het sluit onmiddellijk 

aan bij het begrip 1 adeki-Tate 1:1erlmij ze 1 (z.ie 1 Inleiding 1 ). Het kriterium 

kan op de volgende manier gemeten \·!Orden. .&en groepsgesprek bestaat uit 

verschillende soorteu opmerkingen (bijvoorbeeld, ~rocedurevoorstellen, kritiek, 

irrelevante opmerkingen, enz.) .i?er gesprek \-!Orden deze verschillende soorten 

opmerkingen gescored. De verhouding tussen de fre~.fenties van de verschillende 

soorten opmerkingen geeft nu een indruk van de aard van de gespreksvoering • 

De algemene hypothese,dat het praktikum een positief effekt heeft ten aanzien 

van het kiezen en volgen van een adela·mte uerkvrijze bij een Gegeven taak, kan 
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nu enigszins uitgewerkt worden. 

Op grand van gesprekken met de praktikumleiding en verslagen en 

inleidingsstencils van het p:raktikUill en met· behulp van literatuur \-rerd 

de term 1 ade~-rate we~kwijze 1 uitgediept en gedifferentieerd. Hieruit 

ontstonden hypotheses als: het effekt van het praktikum zal zijn dat men 

in groepsgesprekken meer struktuur gaat aanbrengen (dus meer procedure-
-~--¥---- -· 
voorstellen), of dat men meer z~Jn best zal doen om elkaars bijdragen 

te begrijpen (dus er zullen meer vragen worden gesteld). Dit zijn 

globale hypotheses. De meer gedifferentieerde, specifieke hypotheses 

worden later beschreven (zie Hoofdstuk rv) en wel na de behandeling 

van ons meetinstrument (zie H ofdstlli( II, 4). 
In het volgende hoofdstuk zal onder andere enige literatuur vrorden 

besproken, die een toelichting vormt op de achtergrond van ons werkstuk 

(blz.1). Daarnaast zal in dit hoofdstuk aan de orde komen hoe anderen 

over onze probleemstelling hebben gedacht, met name over 1het adekwaat 

bespreken van een probleem in een groep 1 • Tevens zal enige literatuur 

worden besproken ter verantwoording van de keuze van ons meetinstrument 

en de in ons experiment gebruikte diskussieonderwerpen. 

r . 
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1. Iets over de achtergrond van ons wer~stuk_ 

£en van de redenen waaron1 in de psychologie studie aandacht wordt besteed aan 

het werken in groepen (zie Achtergrond 1.1.) is dat veel van het onderwijs in 

de psychologie studie plaats vindt in groepen (bijvoorbeeld, projektgroepen, 

het in een groep opzetten en uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek, 

literatuurgroepen, enz.). In dit verband heeft het werken in groepen dus een 

didaktisch doel. 

Nu heeft deze 'hausse 1 in onderwijs in groepen enerzijds een min of meer 

politieke oorzaak. Verschijnselen als demokratisering, inspraak en 

verantwoordelijkheid van de student voor zijn eigen opleiding spelen hierbij 

een belangrijke rol. Anderzijds is de populariteit van onderwijs in groepen 

een gevolg van de opvatting dat grQ~n-c~n~ methoden didaktisch beter zijn 

dan instructor-centered methoden (termen van Bovard, 1951, in Kreveld en 

Tempelman, blz. 269). Interessant nu om na te gaari in hoeverre deze 

opvatting juist is. lou het inderdaad zo zijn~ en zou tevens aangetoond 

kunnen worden dat het gesprekspraktikum een nuttige bijdrage levert aan de 

beheersing van deze B!9~~Etered methoden door studenten, dan zou het 

bestaansrecht van zo 1n praktikum hierdoor onderstreept worden. Over de 

verhouding group-centered methode tot instructor-centered methode zullen 

hieronder de belangrijkste gegevens worden aangehaald uit een literatuurstudie 

over di t onden..rerp. 

Over de didaktische merites van ue group-sentered methode tegenover die van 

de instructor-centered methode hebben Drs. B. van Kreveld en C.J.J. Tempel:nun 

een literatuuroverzicbtsamengesteld ('De.groepsdiskussie methode in het 

universitaire onder\.fijs 1 , 1970). Dit overzicht behelst voornamelijk literatuur 

waarin bovenstaande problematiek empirisch is benaderd en houdt zich slechts 

zijdelings bezig met politiek-ethische overwegingen. Uit dit overzichtvolgen 

nu de belangrijkste gegevens. 

Algemeen: Bij de grouQ-centered methode wordt de stof beter begrepen, beter 

verwerkt en beter hanteerbaar gemaakt. Ook is het met deze methode beter 

mogelijk om intellectue1e of emotionele weerstand ten aanzien van de over te 

dragen informatie te reuuceren. Tevens zijn·de studenten bij de group-centered 

methode meer gemotiveerd en meer geinteresseerd. 
• 

lmotionele en sociale waarde van het onderwi,i s in de vorm van groepsdiskussies: 

De diverse onderzoekers zijn er vr1J eenstemmig over dat diskussiemethoden 

beter dan luisterkolleges geschikt zijn om aan Je emotionele behoeften van de 

studenten te voldoen. Tevens lijken de diskussiemethoden superieur voor het 

aanleren van sociale vaardigheden. Hoev1el de meningen van de studenten zelf 

over diskussiemethoden verschillen, zijn zij doorgaans positief. 
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Op grond van bovenstaande gegevens mag men konkluderen dat de groeps

diskussiemethode zeker didaktische waarde heeft en dat het zinvol is wanneer 

men door middel van een praktikum een bijdrage probeert te leveren tot het 

beter hanteren van deze methode. 

Tenslotte maken van Kreveld en Tempelman nog een belangrijke opmerking: 

'Voo£al de laatste tijd kan men veel meningen horen over hoe gToepen zouden 

"moeten11 funktioneren, met relatief sterke nadruk op juiste besluitvormings

processen. Opvallend,echter, is de afwezigheid van empirische gegevens • 

(blz. 275). Zoals verderop in dit hoofdstuk zal blijken, hebben ook wij 

menLigen over het goed funktioneren van groepen kunnen vinden. Ons werkstuk 

is in zoverre een bijdrage tot de empirie, dat het onderzoekt of -- en in 

hoeverre -- het megelijk is mensen in een groep zodanig te beinvloeden, dat 

de groep beter en adekwater funktioneert, althans volgens zo 1n ~ening (namelijk, 

die van de praktikumleiding). 

2. ~~at is 1 adekwaa~-besrken van een pro~em iE_ een groep 1 ·: 

Het is vanzelfsprekend, dat over de betekenis van het woord 1adekwaat' 

verschillende opvattingen bestaan. Deze verschillende opvattingen zijn 

namelijk o.a. een gevolg van het feit dat diverse groepen sterk uiteenlopende 

problemen te bespreken kunnen hebben. Bij ,een definitie van het begrip 
1adekwaat bespreken 1 gaat het er om welk soort problemen door een bepaalde 

groep besproken moeten worden. lo zal bijvoorbeeld op de verkoopafdeling 

van een bedrijf het probleem: 'Hoe kunnen wij een nieuw produkt aan de man 

brengen? 1 een heel ander soort 1adekwate 1 aanpak van de groep vereisen dan, 

,, bijvoorbeeld, bepaalde akade:rJ.ische problemen in een groep van studenten. 

I 
. I 

Uit de doelstellingen van het gekombineerde gespreks- en researchpraktikum, 

die wij dest:iJ..J.perden uit gesprekken met de praktikumleiding, uit de 

inleidingsstencils en uit 1Het Jaarverslag van de ftesearch- en Gespreks

praktikum Kursus 1968/1969 1 , hebben wij ons een idee kunnen vormen over de 

opvatting die bij de praktikumleiding bestond over het begrip 1adek\vaat bespreken 

van prvblemen in groepen 1 , met andere woorden, in welke soort 1adekwaatheid 1 

zij de studenten \>Jilden trainen. 

De voornaamste doelstellingen van het gesprekspraktukum waren: 

de confrontatie met en het opdoen van enige ervaring in voor de psycholoog 

relevante gespreksvormen; 

-- het aaru,weken van een EEOblem~solvin~ ~tt~ude; 

-- het verwerven van inz~cht in groepsprocessen. 

(lie: 1Het Jaarverslag rl.esearch- en Gesprekspraktil::um Kursus 1968/1969, blz. 7) 

Verder wordt in dit versla{:. dat er geen duidelijk omschreven gedrag 

geleerd \lerd, maar dat daartegenover minder adekwaat groepsgedrag van de 

Praktikanten, zm.rel door de praktikanten zelf als door de praktikurnleiding, 
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ontdekt en gekorrigeerd werd. Hieruit blijkt dat er.wel een bepaalde 

opvatting over ade~~aat groepsgedrag bestaat; deze wordt echter niet 

in het. verBlag geexpliciteerd.. Door de meningen van de praktikumleiding 

te toetsen aan de gedach~cn die J.:LL 0.<:: lil:.era(juur over adeki-1aat funktioneren 

van groepen bestaan, was het mogc"'.ijk de opvattingen van de praktilcumleiding 

hierover meer te expliciteren. Hierdoor waren wij in staat hypothesen te 

formulerenover het effekt van de training in het leiden en volgen van een 

adekwate Herkwijze door een groep bi.j een gegeven taak. De literatuur die 

tot deze explicitering een bijdrage heeft geleverd zal nu vlorden besproken. 

De gedachten van Douglas i.VlcGregor (H~Gregor, 'The Hu.rnan Side of .&lterprise' 

in: Krech, Crutchfield, Ballachey, JE_t!ividual j._g_ ~ciety, p. 455) over de groep, 

die effektief en kreatief is en die goed funktioneert, vertonen veel overeen

komst met de opvattingen V3.n de praktikumleiding. Het funktioneren van 

een dergelijke groep vertoont volgens HcGregor de volgende karakteristieken: 

1. de atmosfeer in de groep is informeel, a3.ngenaam en ontspannen; 

2. de taak of het doel van de gToep wordt door de leden van de groep begrepon 

en geaccepteerC:.. & zal vrije diskussie zijn om het doel duidelijkte 

formuleren, zodat alle leden zich aan het bereiken van dat doel kunnen 

vrijden; 

3. de leden luisteren goed naar elkaar. Men is niet bang gek te worden 

a:mgekeken voor het uiten van nogal extreme of ongebruikelijke gedachten; 

4. de kri tiek op elkaars standpunt. Hardt, met redenen o:m.ldeed. Nen is erop 

uit een verschil van n:.ening op te lossen, zonder te proberen degene met 

wie men van mening verschil t t,e domineren; 

5. beslissingen t-10rden bereik~~ door konsensus. ~en stemming zal zeer zelden 

nod5.g zijn; 

6. er worden ge.::m persoon1ijke aanvallen gelanceerd. Kritiek (zie_ ook 

punt 4) komt v~~1 voor, maar is openhartig en niet onaangenaam; 

'7. er is geen strijd om de macht in de groep. Br is geen uitgesproken 

e.enhoofdig leiderschap. Het leiderschap gaat van tijd tot tijd over van 

het ene groe:')sl:i.d op he·~ andere, afhankelijk van de omstandigheden van 

het ogenblik. Het gaat er niet om vlie de baas is,. maar hoe het doel bere:Uc;; 

kan '.-Iorden. 

~n aantal van deze p11nten zal men straks in de hypothesen terugvinden. 

Norman rl.. F. Haier (Pro.f>leEt::.l?o}yj,_ll&_ PJ:scussions and pgnferences) he eft de rol 

beschreven die de groepsleider kan verv!.lllen in het adek'.,Jaat funktioneren van 

een groep. Nu is de c::.' oepsleidin~ de overtuiging toeeedaan, dat er voo~· 

ilet adekwaat fwJctioneren van ecn groep een vaste leider nodig is. Zij gelooft 

veel meer in hot s·t:mdpuDt van £1cGr(~gol' ( z5.e boven), dat het, voor een goed 
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.-.. -Jctioneren van de groep nuttig is dat het leiderschap van tijd tot tijd van ........ 
net ene groepslid op het andere overgaat, afhankelijk van de omstandigheden van 

r.et oganblik. Door de gesprekspraktikumleiding wordt onder 1leider 1 niets meer 

·,·erstaan dan een groepslid, dat duc,r ~.o:::..k gedrag dan oak in zekere mate op een 

t oepaald ogenblik de richting bepaalt waarin de groep zich ontwikkelt. ~~ier 
l :· 3r.chrij ft een aantal funkties van de groepsleider die volgens de praktikum-

:;.aiding ook als zij door de verschillende groepsleden afwisselend wordt 

f ttervuld 

i groep. 
I 

een nuttige bijdrage leveren <:can het adek\.Taat funtioneren van de 

De belangrijkste van deze ~~nkties zijn: 

I 
-- het geven van tussentijdse sareenvattingen; 

. -- het kontroleren of het gesprokene begrepen is. Dit houdt in dat de spreker 

. aan de overige groepsleden vraagt of men zijn woorden begrepen heeft; 

~ -- het vragen om uitleg of verduideli.)king van hetgeen door een spreker g~zegd 
t is, door de overige groepsleden; 

-- het maken van opmerkingen die de spanning in de groep verlagen. 

3~._keuz<_? van ons meetinstr:ument • 

et doel van ons werkstuk is om het effekt van de training in het adek\.mat 

oeren van een groepsgesprek, gegev3n in het kader van het gesprekspraktikum, 

e meten (zie blz 1). Als variabele om dit effekt te meten kozen '1-Iij de 

espreksprocedure (zie blz. 2). Deze variabele werd op blz.3op de volgende 

~nier geoperationaliseerd • 

.tl!en groe:.-sgesprek bestaat uit verschillende soorten opme1kingen. Per gesprek 

orden de verschillende soorten opmerkingen gescored. De operationalisatie van 

e variabele gespreksprocedure is nu de verhouding tussen de frebventies van 

e verschiJ_lende soorten oplt!erkingen. Voor de bepaling van deze verhouding is 

et nodig dat men de beschikld.ng heeft. over een systeem, met behulp waarvan 

rt mogelijk is de verschillende soorten opmerking in een gesprek gemaakt 

r een bepaalde kategorie onder te brengen. \·/ij hebben in de literatuur twee 

rn dit soort systemen gevonden, een ontworpen door L.F. Carter en een door 
1S.Bal(;s ( 1 Interaction P!'ocesa Analysis' in; Individual 0ociety, blz en.328~ 

I Het systeem van Carter is geheel ongeschikt om in ons onderzoek te 

~:::.ru:tken. wij idllen met behulp van een kategorieensysteem kunnen beoordelen 

t 
er in een groep;:;gesprek een bepaald probleem op een adekvmte manier behandeld 

rdt. Om deze reden moet ons systeem kategorieen bevatten voor opmerkingen 

e het~tj een positieve, hetzij een negatieve bijdrage leveren tot zo 1 n 

kekifate we~kwijze. Carter,ontwierp z~jn sys~~em om.leiderschap.i~ kleine 

~oepen te bestuderen. Om aeze reden oevat z~Jn systeem kategor~een voor 
t 
f~erkingen, die de onderzoeker infor:r~tie geven omtrent het leiderschap in 

~ g:t'oep. Het zal duidelijk zijn dat, aangezien Carter zijn systeem voor een 

fhr=el ander doel gebruikt, zijn systeem voor ons onderzoek minder bruikbaar is. 
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I !{e .. " doel van het systeem van Bales is, in to gens telling tot da.t van Carter, 

· zeer algemaen. Het systeera van Bales zodanig gekonstrueerd dat elk soort 

groepsgesprel~ er:mee beschreven moet kunnen worden. Bales noemt zelf als 

voorbeelden: een gespr·:::~c van schooljongens, een diskussie van een groep die 

een stelling bespreekt, een gesprek van een echtpaar, een gesprek van t\..ree 

schakers. Het systeem bevat tw'lalf kategorie·Em, die in drie sektoren zijn 

pos:i:ti,ef-sociaal-emotioneel (drie kategorieen); 

neutrale taak (zes kategoreen); 

negatief-sociaal-emotioneel (drie kategorie"en). 

ien aantal van deze kategorieen bevat opmerkingen die een positieve dan wel 

ncgatieve aandeel hebben in de adele\.J'ate behandeling van een probleem door 

Jen groep. Deze kategorieen maken deel uit van ons kategorieensysteem; zij 

zijn echter aangepast aan de specifieke opvatting van de praktikumleiding over 

h:"3t. 'bsgrip 1 adelruaat 1 • 

fH __ peJ~euze van onze diskussieo..!!.qerwerpen. 

In ons experblent laten wij groepen bepaalde onder\..rerpen bespreken ( zie I. 2. ) • 

Nu zijn er in de praktijk van het onderzoek op het gebied van de groepsdynamika 

voor groepsgesprekken allerlei soorten onderwerpen in gebruik. Het zou voor 

da hanrl liggen, hieruit de onderwerpen voor ons experiment te kiezen. De eisen 

die C;;..an de in ons onderzoek te gebruiken ondert-Terpen gesteld worden (zie III.~.) 

zijn echter van dien aard dat geen van de door ons gevonden onderwerpen daaraan 

vollPd voldoen. Dc>.arom hebben wij uiteindelijk onze onde!"'.·18rpen moe ten 

on•.:.uerpen. lo zijn de overvegingen van Parloff en Hanlon (Harren G. Bennis e.a., 

'~hn I~fluence .of Criticalness on Creative Problem-solving in ~ads' in: 

I~!-~rpe,!.2..Q.Q_ad_ D;ynam~cs) met betrekking tot de verschillende soorten onder1.Jerpen 

voor ems -;,ran belang. Parloff an Hanlon onderzochten de invloed van het 'kritisch 

zijn 1 op het k.reatief problemen oplossen door groepen van t1..ree leden ( dya~. 

,Voor dit doel krijgen de groepen een aantal problemen ter diskussie voorgelegd. 

jHet war en open-ended problemen, d. H. z. problemen u-aarvoor eenduidige 

loplossing bestaat. Parloff en Hanlon kozen dit soort problemen om de 

lfk:r~"'atiYiteit van de groepsleden een goede leans te geven; zij konden op deze 

T'.'.nier een oplossing ;1erkelijk kreeeren. Ook in o'!"ls experiment kiezen ;.rij voo::' 

9!'lfll2:,:::~.!l.fl._od problemen. Hij gebruiken geen problemen "t-Taarvoor maar een oplossim; 

:.::.~, om de volgende redene~1. 

f Bet gespreks

Jh1nteren van het 

en researchpraktikum is o.a. gericht op de training in het 

soort problem.en, 1·Taarbij het kreatieve moment een grate rol 
f 

Voor de evaluatie van deze training moet men vanzelfsprekend soort-

1 ._ problemen gebruiken. Hij hadden verder nog een heel praktische redcn 

::~ in ons e:::periment epen·-cnJ.ec~ problemen te gebruiken. , vlij geven de 
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tz;espreksgroepen een probleem met slechts een goede oplossing. Het zou dan 

·tiiX)gelijk Z1Jn, dat een of een aantal groepslid/leden zeer snel de oplossing 

izou/den leveren. Van een echte diskussie gedurende enige tijd kan op die manier 

J~een sprake zijn. In ons experiment duurden de groepszittingen dertig minuten. r Parloff en Hanlon maakten onderscheid tussen twee soorten problemen: 

"' Real (everyday-life) problems, biJ·voorbeeld, hoe ill.Oet een verle;:;en meisJ· e een 

';, afspr~ak zien-te make~ met een jongen, die zij regelmatig op de"" bus ziet'? 

f· Unreal problews, bijvoorbeeld, wat zouden de konsekwenties zijn van het 

t bezitten van een extra duim aan je hand? 

~f.~n argument om in ons experiment real problems in plaats van unrEal problems te 

ebruiken is dat het voor vele groepsleden interessanter zal zijn zich met 

erkelijke problemen bezig te houden dan met niet-realistische problemen. Deze 

rteresse zal de groep motiveren om gedurende een half uur over een dergelijk 

obleem te praten. ~en voordeel van unreal problems is dat men niet te maken 

eft met het verschil in voorkennis over het probleem, hetgeen inhoudt dat een 

paalde gespreksgroep veel beter op de hoogte zou zijn van het probleem dan een 

ere gToep. Dit zou de aard van de ~rrerkwijze van de verschillende groepen sterk 

en vertroebelen. 

}fij hebben desalniettemin om redenen van motivatie van de groepen in ons onder

\ek met real problems gewerkt. Hel is er bij het kiezen van de problemen 

~ening mee gehouden dat het problemen moesten zijn waarover de verschillende 

~epsleden naar alle waarschijnlijkheid evenveel voorkennis zouden hebben. 

I Twee bijzondere soorten diskussieopdrachten komen te sprake in Handbook of 

~Development ill!1 Huraan Jtelations frainin~ van Dona:ti Nylen: 

1 

::::~::t~:u:::i:~:i;:~in:i:::~!0~sd::~,d:v::d::l~:~g:::em::no::~:::::;::::: 
van een aantal statements over een bepaald onder1-1erp, bijvoorbeeld, onderwijs, 

I, religie. Nylen beveelt dit soort oefeningen aan voor human relations training 

voor het personeel van een bedrijf. Uit zijn beschrijvingen hebben v-Iij ge-

l leerd dat het zeer bevordelijk is voor een levendige diskussie wanneer. de 

diskussie-on;:lerwerpen van dien aard zijn, dat er de meest uiteenlopende 

meningen over bestaan. Deze over\.Jeging speel t een belangrijke rol bij het 

ontwerpen van onze diskussieopdrachten (zie IV,3). Overigens waren deze 

problemen niet zonder meer voor ons onderzoek te gebruiken en wel omdat: 

a. de onderwerpen te specifiek zijn. Het is zeer goed mogelijk dat een of 

meer groepsleden over dit onderwerp een zeer uitgebreide voorkennis 

bezitten. Het hierdoor mogelijk optredende effekt kan interfereren met 

het in ons onderzoek te meten trainingseffekt; 

r o. het hier een aktiviteit betreft, die totaal verschilt van datgene dat men 

in het gespreks- en researchprrurtikum verwacht wordt te leren; 

f c. het mogelijk is om door middel van stemming tot een oplossing te komen 
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Van groepsgesprek is dan geen sprake. 

2. Si.m:.llatie van bedri.if.sproblemen: Bij dit soort problemen simuleert men een 

situatie vraarin de gespreksleden allen een bepaalde funktie in een bedrijf 

vervullen. ~k groepslid krijgt die informatie die gebruikelijk is voor 

iemand in zijn funktie. De groep wordt dan een probleem voorgelegd dat 

in een dergelijk bedrijf mogelijk is. lij dienen het probleem met de aan 

hen ter beschikking staande gegevens op te lessen. Ook dit soort problemen 

kan niet zonder meer in ons onderzoek gebruikt worden en wel omdat: 

a. het een zeer ingewikkelde en tijdrovende zaak is om ieder groepslid alle 

gegevens te verstrekken die hij nodig heeft om als een bepaalde 

funktionaris aan de diskussie te kunnen deelnemen. Ontbrekende gegevens 

kunnen de diskussie doen vastlopen; 

b. het ook hier, evenals bij de group-rating activities, een vaardigheid 

betreft die volkomen anders is dan die, welke in het praktikum 1onderwezen' 

wordt. Dit betekent dat men door het beoordelen van dit soort 

aktiviteiten in een groep niet kan onderzoeken of het praktikum het 

gewenste effekt heeft gehad. 

Toch hebben wij uit de beschrijving van dit soort problem~n door Nylen iets 

belangrijks kunnen leren voor het ontwerpen van onderwerpen voor groepsgesprekken. 

Het moeten onderwerpen zijn waarover alle groepsleden voldoende informatie 

bezitten om een adekwate bijdrage aan de diskussie te kunnen leveren. ttlij · 

hebben hiermee bij het kiezen van onze onderwerpen rekening gehouden. De 

onderwerpen zijn van dien aard dat het onmogelijk is, dat een aantal groepsleden 

zeer veel en andere zeer weinig informatie over het onderwerp bezitten, m.a.w. 

onze onderwerpen zijn meer algemeen dan specifiek. 
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HOOFDSTUK III D~ OPZBT VAN HiT ONDBRZOiK 

1. Probleemstelling 

Wij onderzochten of er bij studenten, die het gespreks- en researchpraktikum 

· volgden, als gevolg van de training in het voeren van groepsgesprekken tijdens 

dit praktikum een verandering in het soort gespreksvoering optrad, die overeen

komstig was aan de doelstellingen van de praktikumleiding. Voor dit onderzoek 

werd een kategorieensysteem gebruikt dat reeds in onze inleiding (zie 1,1) ter 

sprake is gekomen. Dit instrument zal worden beschreven in de vierde paragraaf. 

In de volgende paragrafen zal de opzet en de uitvoering van het onderzoek 

worden uiteengezet. 

2. Schema van het onderzoek 

Nu zal worden beschreven hoe wij onze probleemstelling in een experimentele 

vorm hebben gegoten. De praktikanten hielden voor en na het praktikunl groeps

gesprekken gedurende een bepaalde tijd, over een bepaald onderwerp; dit was 

de experimentele groep. Evenveel studenten, die echter niet aan het praktikum 

deelnamen, hielden op dezelfde tijden soortgelijke groepsgesprekken; dit was 

de kontrolegroep. Gesprekken gevoerd voor het praktikum heten gesprekken in 

de voorkonditie; gesprekken gevoerd na het praktikum heten gesprekken in de 

nakonditie. Van al deze gesprekken werden bandopnames gemaakt. De gespreks

voering werd door beoordelaars met behulp van een kategorieensysteem(zie III,4) 

beoordeeld. Aan de hand van deze beoordelingen werd onderzocht of en op welke 

wijze de gespreksvoering van de experimentele groep in de nakonditie vergeleken 

met die in de voorkonditie verschilde. Dit verschil werd vergeleken met het 

eventuele verschil dat bij de kontrolegroep optrad. 

Per praktikumperiod~ namen vijftig studenten aan het gespreks- en research

praktilanu deel. Onze experimentele groep bestond uit veertien studenten die 

aan het praktikum deelnamen in de periode januari tot maart 1970. Deelnemers 

aan het praktikum worden verdeeld over vijf groepen van ieder tien prructikanten; 

deze blijven tijdens het praktikum met elkaar werken. Voor ons onderzoek werd 

de experimentele groep van vijftig studenten opgesplitst in tien groepjes van 

vijf, en wel op de volgende manier. 

In de voorkonditie werd iedere praktikumgroep in tweeen gesplitst. Op deze wijze 

bestond ieder experimenteel groepje uit vijf studenten, die met elkaar in 

dezelfde groep (van tien studenten) het praktikum gingen volgen. Vijf van deze 

groepjes kregen diskussieopdracht A (zie bijlage 2), de andere vijf kregen 

diskussieopdracht B (zie bijlage J). 
1.!.1 de nakonditie werd de experimentele groep zodanig tien groepjes van vijf 

I opgesplitst dat de leden van zo'n groepje van vijf uit de vijf verschillende 

PraktikUDlgroepen kwamen. Verder kregen de proefpersonen die in de voorkonditie 
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diskussieopdracht A hadden besproken in de nakonditie diskussieopdracht B te 

bespreken, en vice versa. 

De kontrolegroepen werden op dezelfde manier samengesteld. Zij werden ge-

vormd uit studenten die waarschijnlijk aan het volgende praktikum zouden deel-

nemen. De opzet staat in Fig. 1 afgebeeld. 

Fig. 1 

Voorkonditie Nakonditie 

. J~ . B c D E A B c D E 
' disk. 1 1 ' 1 1 1 disk. 1 1 1 1 1 

opdr. I opdr. 2: 2! 2 2 2 2 2 2 2 2 
A ! B 

3 3 ; 3 
! 3 3 3 3 3 3 3 

4 4!4 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 i 5 5 5 5 5 5 5 5 I , 

. 
disk. 6:6:6 6 6 disk. 6 6 6 6 6 

' . 
opdr. 7·7 7 7 7 opdr. 

7 7 7 7 7 B A 8.: 8. 8 8 8 8 8 8 8 8 

9:9 9;9 9 9 9 9 9 9 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Verlkaring: 

-- A, B, C, D en E zijn de vijf praktikumgroepen. 

-- 1 t/m 10 zijn de tien leden van de praktD{umgroep. 

-- de vertikale lijnen in de voorkonditie e!1 de horizontale lijnen in de 

nakonditie geven aan hoe de diskussiegroepjes in ons experiment zijn 

samengesteld. 

experimentele en kontrolegroep worden op deze manier samengesteld. 

Verantwoording: 

-- Een experimentele diskussiegroep in de nakonditie is samengesteld uit 

leden van de· vijf verschillende praktikuragroepen, omdat wij willen onder

zoeken of het praktikum de '~ijze van gespreksvoering van de studenten als 

individuen heeft beinvloed. t·lanneer de groepj es in de voor- en nakonditie 

hetzelfde zijn samengesteld, betekent een gekonstateerde verandering in de 

gespreksvoering van een groep nog niet dat de individuele student in een 

andere groep op een andere manier aan het groepsgesprek zal deelnemen. 

- Iedere proefpersoon bespreekt met de groep in· de nakonditie een ander 

probleem dan in de voorkonditie, aangezien een eventuele gekonstateerde 

verandering in de gespreksvoering anders bepaald kan zijn door de bekend

heid van het onderwerp. Daarbij zou de motivatie van de proefpersonen bij 

een tweede bespreking van hetzelfde onde~~erp wel eens te laag kunnen zijn. 
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De helft van de proefpersonen krijgt in de voorkonditie diskussieopdracht A, 

de andere helft krijgt diskussieopdracht B; in de nakonditie omgekeerd. 

louden wij alle proefpersonen in de voorkonditie dezelfde opdracht (bijv. A) 

geven en in de nakonditie weer alle hetzelfde (nuB), dan zou een verandering 

in gespreksvoering aan het soort onderwerp kUJL~en liggen. 

3. Gespreksonderwerpen 

Voor de groepsgesprekken, die wij de proefpersonen hebben laten voeren, moesten 

geschikte onderwerpen (2) worden gezocht. 'Geschikt' betekent in dit geval, dat 

zij aan de volgende eisen moeten voldoen:+ 

a. de gespreksonderwerpen moeten problemen ZlJn, omdat uit het Jaarverslag 

1968/1969 van het praktDcum blijkt dat de doelstelling 1het leren kiezen en 

volgen van een adekwate werk\,Jij ze bij een gegeven taak' moet \.Jorden begrepen 

als het aankweken van een problem-solving attitude (blz. 6); 
b. de problemen moeten van dien aard zijn, aat zij bij uitstek geschikt zijn om 

in een groep te t-rorden besproken, d.w.z. dat het problemen zijn waarvoor 

een gedachtenwisseling naar alle waarschijnlijkheid vruchtbaarder is dan het 

denkwerk van een individu; 

c. het moeten problemen zijn waarvan men kan aannemen dat de meeste tweede-jaars 

psychologie studenten er evenveel voorkennis over en interesse voor hebben. 

Deze voorkeunis en inte:esse moeten tevens voldoende zijn om een groeps-, 
diskussie roogelijk te ma~cen; 

d. de problemen moeten voldoende ingewlidceld zijn, zodat niet reeds na enkele 

minuten een oplossing gevonden wordt. 

Bij het literatuuronderzoelt konden wij geen problemen vinden die aan alle boven

staande eisen voldeden (zia II,4). Da~rom hebben wij twee onderwerpen ontworpen 

(zie bijlage 2 eu J). 

4. Het meetinstumnent (he~ kategorieensysteem) 

Onze probleemstelling he eft. zich ontwikkeld tot de vraag; 1 Treedt er bij de 

studenten, die aan het gespreks- en researchpraktikum deelnemen, als gevolg van 

de training in het voeren van groepsgesprekken tijdens dit p:'alctikum een 

verandering op in de gespre:csvoering die overeenkomstig is aan de doelstellingen 

van de praktikumleiding:?' 1 <?espreksvoering' uordt door ons geoperationaliseerd 

als de frebrentieverdeling vcn de verschillende soorten opmerkingen waaruit 

+ De problemen zijn in een vooronderzoek eetest. Naar aanleiding van 

gesprekken met de diskus: ianten werden de problemen zodanig veranderd, 

dat zij vooral aa:n de ei: ;en vc:~n b, c en d beter voldeden. 

~· ~·,~~~~--------------------------------------------------------------------------------
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bet gesprek bestaat. De praktikumleicling heeft verwachtingen over de freln.rentie

veranderingen van bepaalde. soorten opmerkingen in gesprekken van praktikanten na 

bet praktikum ten opzichte van gesprekken voor het praktikum. 

Ons meetinstrliment bestaat nu uit een lijst van kategorieen, waarin deze 

soorten opmerkingen zijn onder te brengen. Br is een restkategorie voor de andere 

opmerkingen (zie bijlage 5). Beoordelaars zullen de bandopnamen van de gesprekken 

afluisterenen iedere gema~~te opmerking in een van de kategorieen indelen. 

5. De training van de beoordelaars. 

De beoordelaars waren zes studenten die bezig waren met het gesprekspraktikum 

(mei 1970). lij warden gedurende ongeveer twaalf uur getraind in het gebruik 

van het kategorie·ensysteem (in vij f bij eenkomsten van ongeveer 2t uur). Tijdens 

de trainingsbijeenkomsten werden bandopnamen van groepsgesprekken afgedraaid. 

Na iedere opmerking in zo 1n gesprek werd de band stilgezet. Iedere beoordelaar 

kategoriseerde de opmerking. Daarna werd geprobeerd overeenstemming te bereiken 

over de kategorie waarin deze opmerking thuis hoorde. Gedurende deze training 

was het om de volgende redenen nodig enige veranderingen in het kategorieensysteeili 

aan te brengen: 

a. de omschrijving van een kategorie moest soms opnieuw geformuleerd worden om 

tot een uniforme interpretatie van de kategorie te komen; 

b. herformulering was ook nodig om te voorkomen dat het in sommige gevaller; 

mogelijk zou zijn een opmerking in meerdere kategorieen te plaatsen. 

& warden tevens een aantal regels opgesteld, waaraan de beoordelaars zich bij 

het scoren moesten houden (zie bijlage 5), ter verhoging van de uniformiteit in 

het scoren. Aan het eind van de trainingsperiode werd nagegaan in hoeverre de 

beoordelaars dezelfde opmerkingen in dezelfde kategorieen onderbrachten. Hiervoor 

werd een gedeelte van een groepsgesprek door alle beoordelaars afzonderlijk 

en ook door alle beoordelaars gezamenlijk (waarbij oak de trainers/onderzoekers 

J.~.V. Temme+ en H. Cohen de Lara) gekategoriseerd. De gezamenlijke kategorisatLes 

kwamen in overleg tot stand. Deze kategorisaties vormden het kriterium waarmee 

de individuele kategorisaties van elke beoordelaar gekorreleerd werden. a werd 

op deze manier gehandeld omdat wij er van uitgaan dat een gezamenlijke beoordeling 

de meest juiste is; daarbij komt het praktische voordeel dat niet 

beoordelaars met elkaar gekorreleerd. hoefden te worden. Alle korrelatieslagen 

dichtbij de 0,90. Deze korrelaties werden berekend op de Olivetti tafelcomputer, 

Yaarbij bet 1r 1 (produkt-moment-korrelatie coefficient) programma gebruikt werd. 

Van al het te scoren materiaal werden zes gesprekken elk door twee beoordelaars, 
0 nafhankelijk van elkaar, gescored. De iutel'jadge reliability was steeds ±_ 0,90. 

+ Temme maakte van dit kategorieensysteem gebruik voor ZlJn doktoraal 
werkstuk: 1 Ontuikkeling van een methode ter evaluatie van onder.lij s in het 
houden van groepsgesprekl~en 1 • 
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Op grond hiervan kunnen wij met enige zekerheid zeggen dat de betrouwbaarheid 

• van de beoordelaars gedurencle de periode van scoren ongeveer 0,90 was. 

--~--~··-- ----
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HOOFDSTUK Dl D~ HY:?OTH.bSii~ 

Na het beschrijven van ons meetinstrument (zie III,4) is het nu mogelijk de 

veruachtingen van de praktikumleiding omtrent het effekt van de training in het 

voeren van groepsgesprekken in het praktikum te beschrijven in gespecificeerde 

hypothese~~ De hypotheses en argunmntaties hiervoor zijn opgesteld op grand van 

de doelstellingen van het gespreks- en researchpraktikum, zoals die te voorschijn 

kwamen uit de inleidingsstencils en de verslagen van het praktikum en de 

gesprekken met de praktikumleiding (Drs. B.G. Hartemink en assistenten). Per 

kategorie in het systeem zal nu een hypothese worden geformuleerd. Dit geldt 

niet voor de kategorieeh 11 en 14. Ten aanzien van kategorie 11 bestonden er 

bij de praktDcumleiding geen duidelijke verwachtingen. Het zal vanzelfsprekend 

zijn dat er omtrent een restkategorie (14) geen verwachtingen bestaan: 

De hypothesen komen niet voort uit een uitgewerkte theorie, d.w.z. een theorie 

waarin beschreven wordt wat een adekwate gespreksvoering is bij een bepaald 

probleem. 4o 1n theorie bestaat niet bij de praktikumleidin&Ook kwamen wij 

zo 1n theorie bij het bestuderen van de literatuur niet tegen. Onze hypothesen 

weerspiegelen wel de opvattingen van de praktikumleiding over wat een adekwate 

aanpak is in een groepsgesprek bij een gegeven taak, zoals die in gesprekken 

met de praktikumleiding naar voren kwamen •. 

Ad. kategorie 1 
;-

Hypothese 1: Het aantal procedurevoorstellen zal in ~ tweede zitting + toegenomen 

zi,in. 

Argumentatie: Het betreft hier voorstellen ten aanzien van Q_) de gespreksleiding, 

(ii) de registratie, (iii) de fasering of indeling van het gesprek. 

Ad. i: Het is belangrijk voor een efficient gesprek dat vaststaat of er een 

gespreksleider is of niet; dit voorkomt misverstanden die tijl zouden ku..nnen 

kosten, tijd die op zo 1n manier niet aan het groepsdoel -- het vinden van een 

oplossing voor een bepaalde probleem -- kan worden gevdjd. (~ie ar€;;umentatie van 

van hypothesem.b.t. kategorie 2.) 

Ad. ii: 1legistratie heeft een belangrijke funktie in de groepsdiskussie. Men 

·kan te allen tijde uitvinden wat men al bereikt heeft, aldus herhalingen 

voorkomen en zich orienteren omtrent de manier waarop men verder moet gaan. 

Opmerkingen die voorstellen tot registratie inhouden worden dan ook als positief 

gezien. 

Ad. iii: Het zal de besluitvorming ten goede komen wanneer duidelijke afspraken 

over de indeling van het gesprek worden gemaakt. lo kan men bijvoorbeeld 

1 + De eerste zitting is de zitting v6c5r het praktiku..11; de tl.reede zitting is 
f de zitting na het praktDcum. 

--•·x'lfif .. !DIID:-.-----~~. 
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afspreken dat het gunstig is dat eerst aile in de groep aanYezige informatie 

geproduceerd Yordt alvorens konklusies te trekken en dat er voldoende tijd Yordt 

gereserveerd voor de uiteindelijke besluitvorming, enz. 

Ad. kategorie 2: 

Hypothese 2: Het a.antal op:w0r:dn£;c!l ter bei.rak.inFs van de orocedu:re zal in de 

tweede zitting grater zijn dan in de eerste. 

AI'51..Lllentatie: vlanneer Yij er van uitgaan dat bepaalde procedures een gunstig 

effekt hebben op een efficient verloop van het gesprek (zie argumentatie van 

hypothese 1), dan is het min of meer vanzelfsprekend dat vermeerdering van het 

aantal opmerkingen ter bewaking van de procedure een teken is van het verbeteren 

van de gespreksvoering. 

Ad. kategorie 3 

l{ypothese 3: Het §.antal samenvattinr;en, zoYel ~ het~ind als tussentijds, zal in 

de t·waede dtting groter zijn dan in de eerste. 

Argumeritatie: Door samenvattingen krijgt men een overzicht van het tot dat moment 

besprokene; men vervalt dan minder snel in herhalingen en men heeft weer een goed 

uitgangspunt voor verdere diskussie (zie ook argumentatie van hypothese 1). 

Ad. kategorie 4 
Hypothese 4i Het aantal malen dat doo:c elkaar gepraat wordt zal in de_ ti-reede 

zitting kleiner zijn dan in de eerste. 

Argumenta.tie: Ten aanzien van het door elkaar praten lean men ervan uitgaan dat, 

wanneer er meer dan een groepslid aan het ~.word i.s, de informatie van deze 

sprekers slechter wordt ontvangen en slechter wordt verwerkt door de groep, dan 

wanneer er een groepslid spreekt. Door elkaar praten kan ook irritatie -- zowel 

bij de sprekers als bij de luisteraars -- opuekken. Deze irritatie zal mogelijk 

de motivatie verlagen om.aan het bereiken van het gestelde groepsdoel mee te 

werken. 

Ad. kategorie 5 

ltYeothese 5: Het aanta:l irrelevante opmerkin,;;en zal in de tweede zitting Kleiner 

zijn dan in de eerste zitting. 

~gu.mentatie: De tijd besteed aan opmerkingen die niets met het groepsdoel te 

lllaken hebben kan niet worden besteed aan het bereiken van dat groepsdoel. Het 

leidt de gedachten van de groepsleden op een ander spoor en het zal vaak tijd 

en energie kosten om zich weer aan het oplossen van het probleem te Hijden. 

~ ka te5ol' ie 6 

Vra;:.:en (zie definiti.z van vragen ondc;r ko.tegorie 6) zullen in de 

tweecle zittir~ ziin clan in de eerste. 
"'"""'-_ __... __ --"'--'- -- .- - ---

~llellt.atie: Vragen zij n erop gericht om het begrip van datgene '.Ia t er gezegd is 

:Oe bevorderen door gelegenheid te geven tot het stellen van vragen ( 'Begrij pen 
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jullie wat ik bedoel~'),of om (meer) informatie te verkrijgen. ~en beter begrip 

van het gesprokene en meer informatie zal een verbetering van de oplossing 

bewerkstelligen. Opmerkingen die erop gericht zijn·om van de spreker een 

verduidelijking van het zojuist gezegde te verkrijgen leiden tot een beter 

begrip van elkaars bijdragen. Men zal hierdoor sneller tot een beter groeps

resultaat komen. Degene die herhaalt of parafraseert heeft daardoor extra 

gelegenheid om het gesprokene te verwerken. Hij heeft dan meer kans het te 

begrijpen en kan er beter op ingaan. Door parafrasering controleert hij ook 

of hij het goed verstaan en/of begrepen heeft. De spreker krijgt dan tevens 

de kans zich te verbeteren of te verduidelijken. Kortom, de communicatie tussen 

spreker en luisteraars wordt bevorderd. 

Ad. kategorie 7 

Hypothese '1_: ill' ~l in tweede zitting meer gearglli!lenteercle kritiek worden 

Q.;;.=.;;;.. dan i11 .:;erste zitting. 

Argwner1tatic;; Kritiek die geargumenteerd wordt en die eventueel nog alternatieven 

geeft zal de kwaliteit van de oplossing verhogen. 

Ad. kategor·ie 8 

Rypoth0se 8: hoeveelheid niet-geargmuenteerde kritiek in de t\-Ieede ---
zitting gerin~:e.c zi in dan in.· 

:,;-

Argumentatie: Dit soort kritiek is niet bruikbaar voor de groep. Het biedt 

geen uitgangspunt voor een nieuwe benadering (zoals kategorie 7). Het 

stagneert slechts de besluitvorming. Ook kan het een negatief emotioneel 

effekt hebben. De spreker, die een dergelijke reaktie krijgt, zal hierdoor 

mogelijk geirriteerd raken en minder gemotiveerd zijn in het vervolg een bijdrage 

te leveren. Dit effekt kan ook overslaan op andere groepsleden. 

Ad. kategorie 9 
!tYpothase 9: 

zitting talrijker dan in de .:;.;;.::...=..::..;;:.. -----''-'-

Argumentatie: Deze opmerkingen zullen de groepsleden meer motiveren aan het 

groepsdoel mee te werken. ~n positieve waardering van hun bijdrage werkt 

stimulerend. Br zal tevens een ontspannen klimaat worden geschapen door deze 

opmerkingen, waardoor communicatie met meer wederzijds vertrouwen en begrip 

kan ontstaan. 

!d. kategorie 10 

fupothese 10: Het aantal negatieve sociaal-e:rnotionele opmerkingen zal de 

&gUJJlentatie; lich terugtrekken uit het gesprek in het algemeen afbreuk 

doen aan het groepsresultaat. Het zal duidelijk zijn dat de praktikumleiding 

deze neiging tijdens de training zal proberen af te remmen. VerdEr zal een 

sterk negatieve waardering van de bijdrage van een ander een remmend efft::kt 
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hebben op die ander. Hij zal geirriteerd raken, minder adekwaat funktioneren 

en zich misschien zelfs geheel uit de diskussie terugtrekken, wat ook weer zijn 

gevolgen kan hebben voor de gehele groep •. Zo ontstaat een onaangename sfeer van 

wantrouwen en onbegrip, die het bereiken van het groepsdoel sterk zal 

belemmeren. 

Ad. kategorie 12 

Hypothese 12: Het aantal interrupties zal in ~ tweede zitting kleiner zi,jn ~ 

in de eerste. 

Argumentatie: ~lanneer men iemand niet laat uitspreken, bestaat de kans dat Llen 

zijn betoog tot aan de interruptie verkeerd begrijpt. Dit misverstand kan het 

bereiken van het groepsdoel bemoeilijken. Ben interruptie kan de spreker 

irriteren, wat in vele gevallen zal leiden tot een lmalitatief of lu1antitatief 

mindere bijdrage aan de groepsdiskussie. 

Ad. kategorie 1J 

Hypothese 13: Het aantal niet-geslaagde interrupties zal in de tweede zitting 

kleiner zijn dan in de eerste zitting. 

Argumentatie: Deze niet-geslaagde interrupties werken storend op het betoog 

van een groepslid, die van zijn gedachtespoor kan afraken. Ook kunnen zij de 

aandacht van degene die .naar het betoog luistert afleiden. 
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HOOFDSTUK V PRAKTISCH~ UITVOERING VAN HBT ONDilltZO.;;X 

1. Het uitnodigen van de proefpersonen. 

Ve experimentele groep: Het praktikum began met een informatieve bijeenkomst 

van alle vijftig deelnemers. Hier werd hen verzocht mee te werken aan een 

evaluatie van het praktikum en werd iedere deelneiller verteld waar en wanneer 

hij/zij aanwezig moest zijn. 

De kontrolegroep: Per brief werden vijftig studenten, die waarschijnlijk de 

volgende praktikumgroep zouden vormen, verzocht om als kontrolegroep te fungeren. 

2. Het aantal proefpersonen. 

\1egens 1 administratieve moeilijkheden 1 en absenties is er met minder dan tien 

experimentele en tien kontrolegroepen gev1erkt. Tevens varieeerden de groepen 

in grootte (van 4 tot 5 deelnemers). 

wanneer op een experimentele zitting slechts 3 of minder proefpersonen voor een 

groepsgesprek aanwezig waren, werd een nieuwe afspraak gemaakt, zodat de volgende 

keer de groep UE 4 of 5 leden bestond. De aanname hierbij was dat er geen 

systematische verschillen zouden optreden in de gespreksvoering binnen groepen 

van 4 leden en die van 5 leden. In Fig. 2 staat afgebeeld hoe de groepen over 

de verschillende kondities zijn verdeeld. Bij een beschouwing van de ruwe scores 

(bijlagen 6 t/m 9) blijken deze systematische verschillen ook niet te bestaan, 

noch wat betreft het totaal aantal gernaakte opmerkingen per gesprek, noch wat 

betreft de verdeling van de opmerkingen over de verschillende kategorieen. 

ilicperimentele green: 

Kontrolegroep: 

.J.. De ruimtes. 

Fig. 2 

Voorkonditie 

9 

1 van 4 leden 

8 van 5 leden 

7 

3 van 4 leden 

4 van 5 leden 

Nakonditie 

8 

4 van 4 leden 

4 van 5 leden 

4 
4 van 4 leden 

De diskussies vonden plaats in de kamers van de Psychologische Laboratoria op 

Herengracht 526 en op Singel 453. Deze waren van vergelijkbare grootte. In het 

midden van de kamers stond een aantal aaneengescho~en tafels, waaromheen de 

Proefpersonen zaten • 
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4. Het materiaal. 

- bandrecorder met band; 

stapeltje blanko papier voor notities door de groepsleden; 

diskussieopdrachten, voor iedere groepslid een (bepaalde groepen kregen 

probleem A, andere groepen probleem B). 

5. De gang van zaken bij de voorkonditie (in chronologische volt.:orde). 

a. de diskussianten gaan random de tafel zitten; 

b. de proefleider leest de instrukties voor; 

c. de proefleider deel.t de diskussieopdrachten uit; 

d. de diskussianten krijgen enige tijd om de opdrachten door te lezen (voor 

probleem A: 5 minuten, voor probleem B: 2 minuten); 

e. de proefleider zet de bandrecorder aan; 

f. begintijd diskussie wordt genoteerd en de proefleider zegt: 'Het is nu 

••• uur; U heeft de tijd tot ••• uur. 1 ; 

g. praktikanten worden meegedeeld dat de tijd om is; 

h. bandrecorder wordt afgezet. 

Toelichting: Ad. (d): De tijden om de opdrachten door te lezen verschillen 

voor probleem A en B. Dit is nodig, omdat probleem A langer is dan probleem..B 

(zie bijlagen 2 en J). Ad. (g): De diskussietijd bedraagt 30 minuten. 

6. De gang van zaken bi.i de nakonditie. 

Deze was volkomen identiek aan die bij de voorkonditie, met uitzondering van een 

kleine wijziging li1 de instruktie voor de proefpersonen (zie bijlage 4). 
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HOOFDSTUK VI ~SULTATcl~ 

De toetsing zal in twee delen uiteenvallen: 

1 • Wij zullen nagaan in hoeverre er verandering is opgetreden in de verdeling 

van de opmerkingen over de verschillende kategorieen in de nakonditie ten 

opzichte van de voorkondi tie. ~Jij do en di t voor de experimentele en voor 

de kontrolegroep afzonderlijk. 

2. Daarna zal iedere hypothese (zie IV) afzonderlijk worden getoetst. 

1. net toetsen van de verandering in de verdeling van de opBerkingen. 

Om te beginnen worden voor zowel de experimentele en de kontrole5Toep in elke 

konditie de opmerkin6~n, die in een bepaalde kategorie vallen, opgeteld. Op 

deze manier krijgen wij de volgende frekwentieverdelingen: 

Tabel 1 

.cixperil11entele groep Kontrolegroep 

Kategorie Voorkonditie Nakonditie Voorkonditie Nakonditie 

1 62 45 43 33 
2 24 27 8 10 

3 15 23 7 11 
~-

4 321 135 117 83 

5 7 17 7 26 

6 301 303 "139 162 

7 396 187 219 145 
8 35 35 17 25 

9 970 580 349 313 
10 5. 21 1 7 
11 1567 

.;~ 

923 773 628 

13 244 131 87 141 
14 46 58 31 29 

---
Totaal: 3993 2465 1798 1613 

{De getallen zijn over de groepen gesommeerde frek\.fenties van opmerkingen.) 

N.V. Kategorie 12 (interrupties) is in deze tabel niet opgenomen. 

Opmerkingen die in deze kategorie vallen, zijn ook al in andere 

kategorieen geteld; een interruptie.kan bijvoorbeeld een 

irrelevante opmerking zijn. De opmerkingen worden dan in 

kategorie 12 en kategorie 15 geteld. De hypothese omtrent 

kEttegorie 12 zal later getest 1.Jorde;1. 

. . -y2 (2 ) Net der\ x 2, df. :::::: 12 , zoals die vermeld staat in het programmaboek van de 
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Olivetti tafelcomputer, werden op deze tafelcomputer de verschillen tussen de 

frekwentieverdelingen van voor- En nakonditie getoetst: 

Bij de experimentele groep is)( 2 = 125,2393. 

Bij __ t:l~-}~ont):'olegroep is X,2 = 61,9383. . 

lowel bij de experimentele als bij de kontrolegroep treedt er een signifik.nte 

verandering op in de verdeling van de verschillende soorten opmerkingen in de 

nakonditie ten opzichte van de voorkonditi~ (op 0,001 niveau). 

Het effekt is bij de experiiaentele groep veel sterker dan bij de kontrolegroep. 

Dit is een aanwijzing dat het praktikum op 

invloed heeft gehad. 

aard van de gespreksvoering 

1.1. Nadere beschouwing van de gevonden verandering. 

De gevonden verandering is zowel bij de experimentele als bij de kontrolegroep 

zeer signifikant. Wij hebben aan de volgende mogelijke oorzaak van deze 

buitengewoon hoge signifikantie gedacht: er is al een groot verschil in 

gespreksvoering, zoals die geregistreerd wordt met behulp van ons kategorieen

systeem, tussen groepen die nog op geen enkele manier door die gespreksvoering 

beinvloed zijn. Wij zullen dit nagaan door de ene helft van de experimentele 
.· 

groep uit de voorkonditie te vergelijken met de andere helft uit deze konditie. 

De frekwentieverdelingen van deze helften zien er als volgt uit: 

Tabel 2 

Kategorie 1e helft 2e helft 

1 32 30 

2 17 7 

3 8 7 

4 180 141 

5 4 3 

6 •J56 145 

7 196 200 

8 25 10 

9 499 471 
10 6 0 

11 B11 756 

13 30 16 

14 155 89 

De groepen z~Jn random over de tvJee helften verdeeld. Het verschil tussen 

::leze frekwentieverdelingen Hordt Heer met een)l
2 

toets onderzocht: 

)l2 = 32,1134 df. = 12 

Jit ic sionifikcmt o 0,005 "~ivo:::.u. 
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Op grond van dit resultaat mag men aannemen dat de buitengewoon signifikante 

uitkomsten die 1nen gevonden heeft mede het resultaat zijn van het feit dat 

willekeurig samengestelde, niet-be1nvloedde groepen. reeds sterk in gespreks

voering, zoals gemeten met ons kategorieensysteem, verscl1illen. 

lowel in d·e · experimentele als in de kontrolegroep treden dus belangrijke · 

veranderingen ten aanzien van de gespreksvoering op. \Hj zullen nu onderzoeken 

of deze veranderingen in de experimentele groep volgens onze veruachtingen 

optreden en of de veranderingen in de kontrolegroep meer 53-t randor,l verdeeld 

zijn. Het toetsen van de hypothesen moet hier uitsluitsel over geven. 

2. H&t toetsen van de hypothesen. 

wij willen nagaan of het aantal opmerkingen van een bepaald soort, dat in de 

gesprekken na het praktikum voorkomt, verschilt van het aantal dat in de 

gesprekken voor het praktikum voorkomt, en of dit verschil in de verwachte 

richting gaat (namelijk, volgens de hypothesen). 

2.1. De toetsingsprocedure. 

11ij zullen het materiaal als volgt rangschikken. Het totaal aantal opmerkingen, 

gesommeerd over de verschillende groepen, is op de volgende manier over de 

verschillende kondities verdeeld: 

Fig. 3 

~p~rimentele groep 

Voorkonditie 

1~akondi tie 

A 

c 

Aantal 
opmerkingen 
in kat. x 

B 

D 

Het overige 
aantal 
opmerkingen 

Kontrolegroep 

Voorkonditie 

Nakonditie R 

Aantal 
opmerkingen 
in kat. x 

Het overige 
aantal 
opmerkingen 

•lij toetsen de hypothese met betrekking tot kategorie x: door de verhouding il./B 

_te vergelijken met de verhoudiug C/D voor de experimentele groep, en de 

· verhouding f?/ '<). met de verhouding H/S voor de kontrolegroep. \Jij ver\;achten 

vanzelfsprekend dat : P/G :~-. r:/S. 

Is onze hypothese dat opmerkingen van de kategorie x in de experimentele groep 

in de nakonditie zal toenemen, dan worden onze vert·lachtine;en onderstelinci t·mnneer 

il/B < cjD. Venmchten wij een afname in de nakonditie, dan hopen \·lij te 

v inden A/B )· C/ D. ,Jij zullen het verschil tussen deze verhoudingen op hun 

signifikantie toetsen met de 2 -toets voor een 2x2 tabel. i·Jij doen dit voor de 

experimentele en voor de kontrolegroep afzonderlijk. 
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2.2. Verantwoordinr; van de keuze vaa de t().§tsingspro_sedure._ 

Aan de door ons gekozen toetsil1gsprocedure is een beZ\·laar verbonden. Hannee1' 

uij ZO\·rel bij de experimentele als bij de kontrol~groep een signifil~ante 

veram.l.ering in het aantc.l opillerl~ingen van een bepaald soort ill de nalconuitie 

ten aanzien vm1 het aantal in de voorkonditie viauen, is het moeilijk hieruit 

een konklusie te trekken. Het is omubgelijk om na te gaan of de sifnifikantie 

in de experimentele groep si;;;rlifika;.1t verschil t van de signifikantie in de 

kontrolegroep. llij kunnen alleen vaststellen dat de ene signifikantie van 

de andere grootte verschilt, met ande:.:e vJoorden, onze konlclusie moet uan zijn 

dat in beide groepen een verandering opgetreden, zij het in de ene groep 
-

sterker uan in de andere. Uij hebben aan drie oplossingen voor dit probleem 

gedacht. Geen van drieen bleek bij nader inzien uitvoerbaar. 

1. ;Jij zouden, in plaa ts van fl'ekuenties van opmerkingen, verschilscores aan 

een onderzoek kw .. nen onder\-Ierpen. Door hliddel van een t-toets zouden uij 

kunnen nagaan of de verschilscores + in de e::perimentele groep verschillen 

van die in ue kontroleg-.coep. 

Deze toetsiags;nethode kunnen Hij echter niet t,oepassen~ om.dat de eis 

hierbij is dat de groepen in de voor- en nakondities dezelfde zijn; 

tenlijl onze groepen in de tueede zittinc in samenstelling verschilden van 

de groepeil in de eerste zitting. 

2. J.!:o:1 andere mogelijkheid Has. 

~: .:perilnenteel 

Kontrole 

A B 

G I D ... _. _...., ____ ,;.. __ ._ .. '. 

I 
! 

~ ! 

voorkonditie nakonditie 

A is de verhouding tussen het aantal opme:ckingen :: en het aantal over ige 

opmerki:.0.gen voor de e:xpe1·i1.1entele groep in dG voor!wnditie. 

B is deze verhouding voor de exper irnen tel e g:..·oep i1l de :,nkonditie. 

c is doze verhoudin::; voor de kontrolet;roep in de voorkonditie. 

D is deze verhoudii1[;, voor do kontrolep·oep in de uu.lcondi tie. 

~Iij konden echt.er gee11 toets vil:dcn i·Iaaruee '.Tij he-G verschil tussen deze 

verhoudingen op zijr~ signifil(antie zouden kunnen toetsen. 

J. Voor een andere oplossb.r:, uerd het nat;e:ciaal als volgt. i11gedeeld (zie fig.6) ~ 

+ na.Helijk het verschil tussen de 
en die iYl de nakondi tie. 

opmerkillgen ill de voo:!:'lwnditie 
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lL:perimenteel Kont:cole 

A B' 

l .. ---· -· -

b D 

····· ·- .L 
a, B, C en D zijn frela-reiltios van gesprekken. Bevat een gesprek een 

relatief aantal opmerldngen x (een relatief aantalopmerkingen :~ betel~ent, het 

aantal opmerkingen x in verhouding tot het totaal aantal opmerkingen i:..1 een 

bepaald gesprek) dat boven de mediaan van de relatieve aantallen opmerldngen 

ligt van alle gesprekken in de e:<periraentele groep (dus zouel uit de 

voor- als uit de nakonditie) ~ en is de hypothese clat het aantal op:nerkinge!1 

x in de nakonditie zal toenemen, dan uo1·dt dit gesprelc gerekend aan de 

hypothese te beantuoorden. Omdat de frelme:.-1ties in de cellen lde1.ner dan 

20 zijn, moet deze tabel illet de Fisher-Yates toets getest VJorden (J. C. dpitz, 

~istiek voor 0cholO.£'-"'..l~ J'edago~}1_ ~ Socj.ologe_±:~). Stel nu dat onze 

verHachting is dat de opmerkinge:t.l ;_,~ onder invloed van het praktikum toenemen. 

J::;en perfekte beantuoording aan deze veruachting betekel1t dan, in geval van 

bovenstaande toetsingsprocedure 1 het volgende. In de e::perimentele 

g;roep moeten alle gesprekken uit de voorkonditie beneden de mediaan terecht 

komen, en alle gesprekken uit de nalconditie erbovea. In de lwntrole~;roep 

moeten evenveel gesprekl~en uit de voor- als uit da nakdnditie beneden 

de meuiaan ld[;gen, en ook evcmveel gesprel:kcm uit de voor- als uit de 

nakonditie boven cle mediaan. Omclat er, zouel in de e:·:pe1·imentele als 

in de kontrolBgroep,ia de voor- eu in de nakonditie, een ongelijk aantal 

gesprekken gevoerd zijn) is deze optira.ale situatie per definitie nooit 

te bereil:el!. BiJ een toetsing op deze manier is dus altijd sprake van 

een artefakt. 

2. 3..!-_D_e_r_esul t§. ten van d~ !-oe..-.t;..;s.;;.;ir;..;.R.._, ---•hE:.E... interpreta tie_.~ 

De 2:x2 tabellen staan in bijlace 10. Hier zullen de >.~-en en eventuele 

siE,"nifikanties verrnelcl uorcle~1. 

ltY.Eot]l~_pe 1_: 

In de e::perimentele groep bestaat een tendens ten gunste van onze hypothese 

( ,2 = 0,4900). JJit is echter :.1oc niet signifi!cant op het 0,1 niveau. In de 

kontrole[>-roep is de te~1d.cns tegEmgesteld aan de hypothese ( / = 0,4663) en 

ook niet signifikant op 0) 1 11iveau. .:::r is c.lus een lichte aam:ij zi11g dat in de 

ex:perir.1entele groep het aantal proceclurevoorstellen in cle nako11ditie ten opzicht e 

van cle voorkonditie toeneemt, en in de kontroleg;roep afneemt. Dit laatste is 
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roisschien te verklaren door het feit dat de motivatie in de tueede zitting 

is afgenomen. Hen heeft geen zin voor de tHeede keer een goei.l gesprek te 

voere;.1, in een experiment dat hen rnatiG i::.teresseert~ 

Jfypothese 2; 

In t:le experimeJ.r~ele groep is het aantal opmerkiHgen te1~ be\mking van de procedure 
.. --- 2 

signifi~:ant toe[;c::.1omen C L~,6217) ~ cl.it is signifil;:ant op het 0,05 niveau) • 

Voor de kontroleg-.coep is de '\
2 

== 0,4961; dit 1s nor; niet sir;;.1ifikant op het 

0,1 niveau. 

!.IXPothese 3. 

Het aantal samenvattli1gen, zouel tusse:.1tijcls als aan het eind, is in de 

e::-.'Perimentele groep signifikant toege;1ome11 ('/ = 7; 9425). Dit is signifikaut 

op het 0,005 niveau. In de kontrolegroep treedt geen signif:i.kant verschil op 

(>: = 1,3871); dit is nog i1iet signifikant op het 0, 1 1liveau. 

!iY.P.9 th~~_lt.; 
Het door elkaar praten is in de e::periHe;.ltele t;rroep si[;nif:i.kant minder ge\JOrden 

C~ = 15,9025); dit is signifika:1t op het 0,001 niveau. Voor de kont:colegroep 

is\~ == 2, 8555. Dit is sig11ifika.nt binnon het 0,1 G!l het 0,05 niveau. 

RY.Ps>j;.ftese 2.: 
:&m·Iel in de exper imentele als in de kmitrolegroep i.1Gemt het a::nital irreleva.nte 

oplilerkingen in de na.kondi tie signifikant toe. Voor de exper:imentele groep 
2 

geldt ''·- = 10,6122; dit is si£;1lifilmnt op 0,005 niveo.u. -voor de lwntrolegroep 

:is \.
2 = 13,2644; dit is signifih::ant op 0.;001 nivea.u. Voor het resultaat in de 

eJ:periJ.nentele groep is de volgende uitleg moc;elijk. Het pra.ktiku.in heeft 

misschien meer effekt op het aandacht besteden aan de socia.le relat:ies :in de 

{;Toep clan op het taakger:icht funlctioneren van de gro13p. .ri:en irrelevante 

opmerld.i1[; is soms erg belangrijk voo1· h::::d~ hanclh.:tven van optimale sociale 

relaties, t :ruijl het rnake:1 van zo 1n opmerkinc; het volb:congen vo.:1 een ta.ak k"~n 

vertragen. 

!tmQthese 6; 

In de experimentele groep is het stellen van vragon sicnifikant toegenomen 

(~2 == 39 25LO) · dit is signifika.nt op het 0,001 niveo.u. BiJ. de kontroleg.coep 
'• ' ' 

ti·eedt hetzelfde effekt op, echter aanAcrkelijl~ minder signifika11t ( J == 5, 6516) . 
'.-

:lit is signifika.nt op 0,025 11ivea.u. 

l l~J?£,these 7: 

'-'<>Hel bij de e::)erimentelc 2.ls bij de l:o:1trolegroep neemt ue gearc;uruenteerde 
t . . . ' 
1 

·-'l tie:~ af. Deze afna:u1e is stl.' ij C.iL,; 1,1et onze i1y-pothe se. Het is in de 

:::;Jel'imentcle groep sic:lifE:e.llt ("1,~ == 10,7031); eli'.:. is sigaifikant op het 

j ··~005 :aiveau. Voor de !mntrologroep celdt 1,
2 

0,0065; dit is nog niet 

' ::(:,ilifikant o:p 0,1 niveau. 
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F~rnoU1ese c~ _"::l-J;:::. _____ ._ ... 

De niet-geart:;Ul!lel:tee:rde kritiek ::.;.ee:mt zoue1 in de e:-::perimente1e a1s in de 

kontro1er;roep toe. ileze toename is strijdig net onze hypothese. Voor de 

e:;,~perimentele groep geldt x~ = 4 1 0544; dit is signifikant op 0~05 niveau. 

In de kontrolegroep is ')/ = 2,:5540 2 clus nog niet signifik.::mt op het O, 1 niveau. 

HeJ\i ·si[:.11ifikante effekt ill d':) ex·j)erimente1e groep kan ueer het gevo1g zijn 

-- evcma1s het resultaat met betreh:l:ing tot hypothese 5 -- van een sterlrere 

aandacht voor de sociale re1aties dan voor de taalc:.;ei'ichte funlctie, oncle:c 

inv1oed van hct pl~aktikum. lieu l~an hot in het l~ader van cle socia1e re1..1ties 

erg be1angrijk vinden dat de groepsloden zich vrij voe1en om Jed tiek te 1everen~ 

zonder uat die kritiek altijd geargurileut.eord n1oet uoru.en. l·ien nut::; zich 

niet beperkt voc1en door de eis .J.11e \Worden op eon goudschaal tj e te moeta1 

!:&r!?9theso 9: 

In de kontro1ee;roep verandert het aantal positief sociaa1-emotione1e opmer1dnge;.: 
2 

niet noemensuaal~dig ( · ... = 0,0000). In de e~:porimente1e groep is er een 

1ichte tendons tot afnemen van clit soort opr.1e1·l:in[o'en. De >/! is hier 0, 7634; 

dit is nag niet signifikant op het 0,1 niveau. Do verk1aring voor dit mii:lder 

uorden zou kunnen zijn uat meD. O!Klel' inv1occl v.:1n hct praktil:ur11 uat mindel' de 

ega.rds in acht 11eemt. Iien vindt het misschien niet meer zo nodig om 

vriendclij!~ te:;en e1l~aa.r te zijn. 

1-lypo the~..l.Q.; 

In de expe1·imente1e groep :1cemt. het aantal ;lCgatief socha1-emotione1c 
? 

opmerkingon signifikant too(\:= 19,3536); .:::~it is si.:;nifika;1t op het O.s001 

niveau. Dit resultaat is strijclic; met ouzo venrach-(Ji;lt:;:. Jit effelct zou 

ueer terug te voeren zijn op de vergTote 1w.d:c1Lr op de socia1o re1ati~ onder 

invloed van het p1·aktikma. iien gaat hot misschien be1u11.grij~~ vinclen dat iedel' 

groepslid zich v:dj .:;elloeg voelt on1 .11 zija r;evoe1ons; oo!: al zijn dio ;1.egatiei', 

te uiten (vergcl.:ijk oo:: resultaten met bc·cl~e::l:L:::; tot hypothcscm 5 o;;. S). I;1 de 

~contro1egroep neeHt di t soort opmerki~1r.;cm oo!~ toe; zij het minder ster~c ( ~ = 
5,201[;); dit is signifikL~nt op het, 0, 025 niveau. 

H.y}?Othesen 12 en 13: 
.iij zullen DU eerst het resul taat ten aanzien V<:.ll het totaal ae.nta1 inte:;:rupties 

-- I1USlukt en tes1aagd -- be::>prcl~en. Daa:;.·;1;.: zul1en ~:ij dit re;:;ultaat. nade:;.~ 

ana1ysere::.1 dool' het aandeel va:~ de ndslukte inte:::rupties hied n ce bel:ijke:1. 

Het totaa1 aanta1 iutE:rUptics neemt L:. de e::pcrL·1eDte1c e,:.~oep si~1ifi!~;:mt 

toe(}~= 29,7056); dit is si[,:lii'iki:nt O) hcd; O;OCi r~ivC:lU. Dij de kont,role-· 
~-

f .,:. 

cil:'oep trecdt ccen sic;:1ifilmnto verschuivi:'[; op \ '· = 0,0722); J.it is ilOt:, rlict 

::ie:;nifikant op hot 0, ·1 nivem.:. :Li1 de e::po:cir.1o:1te1c .:;:coep :1eomt, het aant;'.1 
-,.; 1 . . ' . ~ . . -.... s ulcce ~nterrU[YG~es a.I, cchter :·.lc'L 

-~ 2 
\ · = 1/)77.3); dit is 
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nog niet signifikant op het 0,01 niveau. In de kontrole[;roep vinden -vrij eeH 

signif:Llcante toename vau het aantal .:n.islukte inte:trupties (-} = 20~ 7624); dit 
'-

is siguifikant op het 0 7 001 niveau. 

;)amenvattnd 1runnen uij zet,;gen dat de praktikanten gelee:cd hebben rn.inde:c te 

interrumperen, teruijl r;JKl elkaar, uanneer er tech no:; gel.nterrumpeer9. 

wordt, 'meer de ruimte geeft 1 ; men laat. de intel'l'Ul•lpant dan vaker zijn 

gang gaan ( dus: minder mislukte interr.upties) • 
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J~..?lCP.E...SJ.~ 
a. .Gen belan[;Tijk res1lltaat \laS dat het aantal irrelevante opmerkingen, 

de hoeveelheid niet-e:,earf;,Umeuteerde kritiek en het aantal negatief 

sociaal-emotionele opmer!:ingen b c.le experimentele ~:;roep in de nakonditie 

, toenamen. ilij dachten dat dit ee:n gevolg was van het feit dat het 

pra.ktikum leidde tot een verhoogde aandacht voor de sociale relaties, ten 

koste van het taakgerichte gedrag van de groepsleden. Dit is misschien 

een reden voor de praktikumle1ding en praktilcanten om erover na te dep..ken 

irTaar men de aksenten wil legt;en, en hoe men de struktuur van het praktikum 

aan de eventueel te kiezen pr1oriteiten kan aanpassen. 

b. Hen moet voorzichtie; zijn met het trelcken van konklusies ten aanzien van 

de res1ll.taten met betrekking tot ~e :~tegorieen 7 en 8. Het bleek tijdens 

de training van de beoordelaars dat over de inhoud van deze kategorieen 

zeer moeilijk ee11sgezindheici vras te bereiken.. ·Tijdens de i11ter_-:-j~§~ 

ESJ1i~pj..liiY_ i11etine:,en k'vtamen deze lcatego:cie'en er relatief slecht af. 

Vooral met het oog op het belane van deze kategorieen voor een adela-Tate 

gespreksvoering is het bij een eventueel verder gebruik van ons kategorieen

systeem van belang zich opniemJ op de definiering van deze kategorieen 

te bezinnen. 

c. \Jij hebbe:.1 onze algemene ven.rachting, dat de praktikanten na het volgen 

va:n het praktikum bij een bapaald probleem een adekwatere ueri.::'.-rij ze kiezen 

dan v66r het praldik1.l.:n; als vole;t c;eoperationaliseerd. '.!.'en aanzien van 

de verschillende soortcn opi:lf;lri.:h!u3n) vel''v!achten uij dat zij in de gesprekken 

na het praktikum hetzi.i weer, hetzij minder gaan voorkomen. Hierbij maken 

irlij de vol&ende lmnttcl:<:minc. 'ij hoopten dat de praktikanten dichter naar 

een optinru.m. zoud~n groeien. Het i3 !1:J.Inelijk de:1lcbaar dat bijvoorbeeld een 

te sterke bewaking van de proccuuro de spontaniteit schaad.t en dat een teveel 

aan vragen het gesprek verlaL1t, onz. :Jij gingen er bij onze verHachting nu 

van uit dat de [;J.'089f:,l r'.lL:. Cl!:_.•;.· t;-:;;o~ cpt.i;;ru.m begonnen en dat de kans 

miniem Has dat zij over hct vpti::un heen zouden schieten (dan zou 

het geen verbeteri.nt:; l;Jeer .,. l .· i ) 
u .... ..,. l1 • 

d. Sommige soorten opmcn·!d::::;-::;: :-c::;:::c:-: ;; 0 :::r \Jei~1ie:, voor, bijvoorbeeld, opmerlcingen 

ter be\·Jaking Vall d+:: 11rc<. ~-:~~·c: ( i ' :.;~ de; c:':})erimentele, 'I~; in de kontrolegroep), 

t 1 ...... 4,)'"'' ,·-:),_ ''"f'>" ... ~-; .... 1. ' het aan a samenva v~·..r... L- ·· '~ '· .. --· .. ~, ~ 1!~ oe e::perLnentele als in de 

kontrole6.coep 1,~) • JJit lij~:~ o.::> ::o:-:;-.t,al voor een gToepsgesprek. Kleine 

verschillen l:wli1'2i' ";;,::c!: ···: · .. ::.:: ... _; ;:ij:l voor het mee1· of mindere mate 

adekHaat zij11 va~1 c-::; •• ~.- ~ , • 

dan 1;~ in de e::perL:::;:;::',·· >-' 
emotionele opmerlcin[;,Gi~ · \ :v·,,!.;.:.. 

- .. : .te irrelevante opmerkingen (winder 

·::::~·:ller:roep) en de negatief sociaal

J,_ e.:perimentele als in de kontroleoroeo 
0 -
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minder dan 1;.;) komen veinig voor. De reden hiervoor zou kunnen.zijn dat)de 

sfeer van de zittiug van een experiment een dusdanige discipline met 

zich meebrengt dat nen dit ::;::,art opmerkinci niet t;auu durft te makell • 

. Hen moet dan ook voorzichtig z:ljn de d.esbetreffende resultaten te 

generaliseren naa::.· t:,Ds~rt::::::~::~1 ·,;;::;.'-';;: . .:l€: :.::i t;.w. tit: vrij er en i.ilinder verplichtei.1d 

is. 

lnteressant is .verder dat in de !:o:Jtrole;;-:-oep het door elkaar praten, het · 

aa.ntal irrelevante O?:nerl~i:;;~on, (!e ;~C[;atief sociaal-emotionele opmerldngen 

en het riantal mislu!:te interrupties tocii.eent.. ·.Jij dachten dat dit het 

gevolg zou kwmen zijn van de \'erlnag-de 100tivatie van 0.e kontrolegroep in 

de nakonditie. Voor doze ~TO<!!J i:..; hot c::pcd . .mcnt veel winder interessa11t 

dan voor de e;-:perimentele erocp, l..lit: J,..r;.,:o.:rs door J;liddel van dit experime;.1t 

· te ·Heten··kan komen of zij ietc v:1:1 uit prakti.i<u..l (>eleerd heef,t •. 

Het oncler1.1erp van het onderzoek 1:ras het omleruij s L• het houden van groeps

gesprek~\.en~ zoals gegeven t::i:jdens hot gespreksprah:tikw:i. Dlt pl'akttku..rn un::; een 

deel van de pre-kandidaats opleiding voor psychologie.studenten aan ue 

U11iversiteit van J\msterdnm. Het doel van ons on:ierzoeli: uas na te gaan in 

hoeverre een leereffelct vaa clit olldenrij s in :1et houden van groepsgesprekken 

optreedt. Uit de doelstellinge:c1 van het praktikum blijkt Helke leereffekten dom· 

de pralctikum.lei,lint:; \JOrden nagestreeft. ~en van deze nctgestreefde effekten 

is; na het volgen Van het prnktilaun zullen de praktilmnton in groepSV8l'Dand 

bij ue bespreking vai.~ een bepaalc1 omlenJ8rp een aclekuatere gespreksvoering volge~l 

dal1 voor het pralcti.ku:ul. 

Ons onderzoek hielcl zich be;.;ig met dese doelstelling. Voor de registratie van 

de gesprelcsvoering ·,1erd ge.bruik gemaakt van een kategorieensysteem. Iedere soort 

opmerkin[; van een groepsgespre~: behoort tot een bepaaldekate[;orie. Beoon:lelua:cs 

bepaalclen Helke opmel'ldng in Helke lcategorie thuis hoort. ~e~1 veranderin£;; in de 

adekuaat.heid van [;esprel<:svoerin:; (ne_ het paktikum, ver net die van 

de gespreksvoermg voor het praktilcum) uerd geoperatio:::_c.liseerd als frek'.·•entie

veranderint; in de kategorie'en. 

De e~:perimentele gl·oep best01vl uit deellwmel"S aan het praktikUl";l. ~en !controle

&l'oep lo:erC:i samengestelu uit psycholoL;iestuuel!ten cl.ie n~ de e:~perimentele croep 

het praktikum .zoude:1 c;aan volgen, Beide groepen namen voo:· en nO. het pral:til:lli'll 

(dat alleen door de experimentele [;roep uerd fSGVolgd) uan groepsgespreldcen deel. 

Het verschil ii1 (;espreksvoering tusscn vom>· on uakonciitie blijl;:t bij de 

experimentele groep grote:c te zij11 dan bij de ko"ltrolegToep. Jeide verschillen 

zijn echter signifikant; zoJat interpretatie van dit effekt r,1oeilijlc is. 

NaE:,egaan 'vJercl of de verandel" ingen iJ.1 de gespreluwoering;; zoals die optraden in 
~~- ·~ .·' ~ 

'"";~ de e:xpe:cimmltele t;roep, aan onze veruachtin[; beant.wordden en of de veranderiilt;en 
~r , '. 
~- ----~ -~~·· .... ;; ·~La· 
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in de gespreksvoering in de kontrolegroep meer at E_an~~ verdeeld waren. 

Om deze verschillen in cle gespreksvoering te analyseren, werden per 

kategorie de frekwenties opmerkingen in de voor- en nakonditie met elkaar 

vergeleken. De frek\.,rentieveranderingen in bepaalde kategorieen wij zen 

erop dat de adekwaatheid van de gespreksvoering meer toenam in de eA~erimentele 

groep dan in de kontrolegroep, want het aantal procedurevoorstellen, het 

aantal opmerkingen ter bewaking van de procedure, het aantal samenvattingen 

en het aantal vragen namen in de experimentele ~Toep sterk toe, te~.,rijl 

het aantal keren dat er door elkaar gepraat werd, het aantal interrupties 

en het aantal mislw{te interrupties belangrijk afnaw. 



ll~STRUKTI.i: 

(Voorkonditie) 

BIJLAGE 1 

•:toals U waarschijnlijk weet, bestaat het gesprekspraktikum in de tegem10ordige 

vorm sinds het begin van het stu::liejear 1968/69. Om te weten te komen of deze 

nieuwe vorm voldoet is een onderzoek opgezet, waaraan U nu gaat deelnemen. Het 

gaat. er niet om U individueel te beoordelen -- in het praktikum worden geen 

beoordelingen gegeven -- m?.ar om het praktikum te evalueren. 

J!!en van de onderdelen van het gesprekspraktikum is het groepsgesprek. Om te 

weten hoeveel U (eventueel) hiervan zult 'leren, moeten wij eerst vaststellen 

U krijgt daarom straks een diskussieopdracht die U als groep -- zonder dat U 

hierbij aanwijzingen krijgt -- moet proberen uit te. voeren. 

Ik zal nu de diskussieopdrachten uitdelen. U krijgt enige tijd om die te 

lezen. Daarna zal ik de bandrecorder annzetten. Op dat moment begint de 

diskussietijd. 1 
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BIJLAG.:!: 2 

DISKU~SI~OPD~~CHT A 

.ti.lJlsterdam bestaat 600 jaar. U vormt de gemeentekom:rnissie ter voorbereiding van 

de festiviteiten. De opdracht van het gemeentebestuur is de volgende: 

IQrganiseer VOOr de tijdSdUur Van een week festiviteiten 1 • 

U dient een en ander zo te organiseren dat U zeker in Uu plannen zult betrekken 

(de onderstaande volgorde is een \.lillekeurige): 

de middenstand (v!inkeliers) 

de universiteit 

het bedrijfsleven 

de burgerij ( volvmssenen, ouden van dagen, kinderen) 

de V.V.V. (toerisme) 

de kommunikatiemedia 

het artistieke leven (toneel, film, kabaret, muziek enz.) 

Bij het organiseren moet aan de volgende voor' . .taarden worden voldaan: 

het gebruikte geld mag het budget van f. 500.000,-- niet te boven gaan. U 

zult de kosten van de aktiviteiten dienen te schatten. Het bedrag a 
f. 500.000,-- moet dan ook als een globaal bedrag lWrden gezien; 

zelfwerkzaanmeid van de burgerij dient zoveel mogelijk gestimuleerd te worden; 

iedere \.rinkel zal normaal moeten kunnen doordraaien; 

-- voor die groepen die door de feestweek extra uerk zullen gaan verrichten, 

moeten aan de andere kant ook ext:ea_ mogelijkheden worden geschapen, om in 

de feestelijkheden te delen; 

-- openbare geboU\Jen mogeu slechts op die manier \-lOrden ingeschakeld dat de 

erin gevestigde diensten normaal kunnen doorwerken; 

-- het belemmeren van het openbaar verkeer moet tot een minimum beperkt blijven 

(dus: zeker niet het stremmen van verkeer op belangrijke verkeersaders als 

Rokin, Dam, Damrak, r1unt, Vijzelstraat e.d.); 

-- N.B. U1r1 organisa.tie dient van dien aard te zijn clat de festiviteiten ge

organiseerd voor een bepaalde groep, t.w. uit het bovenstaande lijstje, 

niet strijdig zijn met de belangen van een andere groep. 

U heeft hiervoor een half uur de tijd (niet meer, maar oak niet minder tijd 

gebruiken). 

-' . 
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U vormt een groep mensen die zich zal beraden over het problE:em der lucht

verontreiniging. Uw opdracht is een advies op t~ stellen voor het Departeruent 

van Volksgezondheid over de te neme:n watreg<::le:r:, tar bestrijding van de 

luchtverontreiniging. Bedenk dc>.t U kor.J!lissie van deskundigen bent, 

doch een a-selekte steekproef uit alle Nederlanders; die tenslotte allen 

gebaat zijn bij een oplossing van het ~robleem en als zodanig allen recht 

hebben op invloed op de regeringsbeslissing. 

U he eft hiervoor een half uur te:r beschikking ( niet meer, maar ook niet 

minder tijd gebruiken). 



ll~STitUKTIJ.!: 

(Nakonditie) 

BIJLAGi 4 

1.0it is het t\lfeede deel van een evaluatie van het gesprekspraktikum; de gang 

van zaken is hetzelfde als bij het eerste deel. Hiero~der volgt nogmaals de 

instr~(tie zoals die voor het eerste deel gegeven is. 

U krijgt straks een diskussieopdracht, die U als groep -- zonder dat U hierbij 

aanwijzL~gen krijgt -- moet proberen uit te voeren. 

Ik zal nu de diskussieopdrachten uitdelen. U krij enige tijd om die te lezen. 

Daarna zal ik de bandrecorder aanzetten. Op dat moment begint de diskussietijd.~ 
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KAT ..;;GORI~JSYST.;;.t~H 

1. Procedurevoorstellen: 

(i) ten aanzien van de gespreksleiuing; 

{ii) ten aanzien van registratie; 

i3IJLAG~ 5 

(iii) ten aanzien van de fasering (indeling van het gesprek) • 

Hieronder worden procedurevoorstellen verstaan die als zodanig expliciet Harden 

aangekondigd, bijvoorbeeld: 1 lullen wij een gespreksleider kiezen? 1 ; 1Schrijft 

iernand iets op'? 1 ; 1 Ik voor, dat \·lij het eerste deel van het gesprek 

besteden aan informatie verzamelen en de laatste vijf minuten aan koruclusies 

trekken. 1 

~chter ook opmerkingen die impliciet procedurevoorstellen inhouden, bijvoorbeeld: 

'Laten wij 1t nu hebben over de gevolgen. '; 1K).1Dnen we niet veel beter deze 

twee dingen uit elkaar halen en apart behandelen?'. Dit soort opmerkingen geeft 

struktuur aan het gesprek. 

2. Be1.-mkiHg van de procedure; 

Opmerkingen die ervoor moeten zorgen dat de procedurevoorstellen geeffectueerd 

worden gedurende het gehele gesprek, bijvoorbeeld: 'Hadden we n~t afgesproken 

dat ••• 1 ; 1Llordt alles nog wel opgeschreven? 1 • Ook: controle van de meer im

pliciete procedurevoorstellen, bijvoorbeeld: 1 Deze twee dingen zouden we toch 

apart behandelen! '· 

j. Samenvatti1:.;:-sr;., zowel aan het eind van het f;esprek als tus.senti.ids: 

Overzichten die "&~·:pliciet kunnen worden aangekondigd en die de betogen van een 

aantal parsm;.en SaEenvatten. het explici~te aankondiging, bijvoorbeeld: 'Laten 

we nu eens kij~-'.:c~'l wat we hebben.'; 1 .::ullen we even samenvatten? 1 • lowel aan

kondiging als r_et overzicht zelf valt dan in deze kategorie. londer expliciete 

aankondiging, "'7oaroeeld: 1 \Je hebben tot nu toe besproken 

4. Door elkd~~ ~~~ve~; 

Heer dan een li~ ...-a::l de groep is aan het \lOOrd; het geheel is rommelig en niet 

te verstaan. 

Opmerkingen C..::.s 

N.B. In deze £2.: 

aanzien van ::if' 

het onden;e:-? 

~~~5 ~et het onderwerp te maken hebben. 

vallen dus niet de opmerkingen die irrelevant zijn ten 

_::;:::::.-:: opbout-1 van het gesprek, ma.ar 'vlel betrekking hebben op 



6. Vl·agen: 

BIJLAG.J: 5 

- 2 -

Vragen die niet in ~~n van de andere kategorieen van bet systeem gepla.atst kunnen 

worden, bijvoorbeeld: 

- vragen naar evaluatie van of opinie over een opmerking ( 1 Wat vinden jullie 

ervari?'); 

- vragen om meer informatie ('Hoe zit dat'i 1 ; 1Heet iemand daar iets van'? 1 ). 

Ook: die opmerkingen, die niet e:x.-pliciet in de vragencle vorm staan, Il'.aar t.taar 

tach een antwoord op \.J'Ordt venracht, bijvoorbeeld: 1 Tic begrijp niet wat j e 

daarmee bedoeltl 1 ; 1 Geef daar eens een voorbeeld van!'. 

Oak: herhalingen of parafraseringen van het zojuist gezegde, ter verduidelijking 

van bet gezegde voor de. vraagsteller. Ook wel 'hardop denken 1 , bijvoorbeeld: 

'Je zei dus ••• 1 ; 1Als ik je goed begrepen heb, zei je ••• 1 Ook:louter een 

herhaling of parafrasering, zonder deze aankondigingen. 

7. Geargumenteerde kritiek: 

Verwerping van opmerkingen, vmarbij men argumenten voor bet verwerpen geeft. 

Eventueel gaat dit gepaard met het voorstellen van alternatieven. In dat 

geval wordt zowel de kritiek,als de argumenten,als de alternatieven in deze 

kategorie gescored. De verwerping is expliciet, bijvoorbeeld: 1Dat kan niet, 

want ••• 1 ; 1Nee, ue kunnen het beter zo doen ••• 1 • Of impliciet en wat minder 

extreem, meer het uitdrukken van h-Jijfel 1 bijvoorbeeld: 1Nou ja ••• 1 ; 1Ja, 
. I maar •••• 

8. Niet-geargwnenteerde kritiek: 

Verwerping van opmerkingen, zonder dat dit geargumenteerd \·lOrdt. Oak 1-10rden 

geen alternatieven gegevent bijvoorbeeld: 'Dat is onzin! 1; 1Dat kan niet! 1 ; 

1Nee. 1 • 

9. Positief sociaal-emotioneel: 

Het tonen van solidariteit; positief Haarderen van een bijdrage; instemming 

met het zojuist gezegde, bijvoorbeeld: 'Ui tstekend! 1 ; 1 Precies \.tat ik ook 

vind. '; tJa, ja. 1 ; 1Juist! 1 • Oak: het ontladen van de spanning, grapjes (als 

zodanig te herkennen doordat erom gelachen t-mrdt). 

10. Negutief sociaal-emotioneel: 

Agressieve opmerkingen; beledigil"~gen; ster!>;: negatieve i·raardering van bijdragen 

van de andere groepsleden; het zich in overdreven r.ute laten gelden; sm.'casmei 

het zich expliciet terugtrekken uit het gesprek, bijvoorbeeld: 1 n: doe niet 

meer mee; met jullie valt niet te praten. 1 ; 11.-1at een •,.1artaal! 1; '\lat 

om1ehoeren jullie! 1
; 

1 .C:n tach heb ik gelijk. 1
; 'Kom 11')U! 1 ; 'Uat\.;eet .ii.i daar 
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nu van!'; 'Hoe kun je dat nou zeggen!'; 'Hou nou eens op!'; 'Slimme opmerking, 

hoor 1 !; 1 Denk j e heus dat j e d aarmee verder komt 't 1 • 

11. Informatie, feiten, e:valuaties, opi:1ies, menlngen, susgesties, enz.: 

Opmerkingen die informatie enz. inhouden en die niet in een van de andere 

kategorieen geplaatst kunnen vlorden. 

12. Interrupties: 

Het onda1·breken van een betoog; men laat de spreker nict uitspreken. De 

1onderbreker 1 gaat nu door met spreken; hij neemt als het ware het betoog over, 

m.a.\-1. hij laat de oorspr:-onlcelijke ~preker na het interrumperen niet or1."1liddellijk 

weer aan het woord. Een inte"-Tuptie is ~us bijvoorbeeld niet: 1Nou zeg! 1 ; 

I :60 J ZO! I; 1 Inderdaad. 1 , euz. 

Deze opmerkingen zullen veelal in de katecoricen 91 10 en 11 gescored kunnen 

worden. 

N. B • .C:On interruptie \.JOrdt gescored in de kolom interrupties en tevens 

in de kategorie Haarin de oprr.er}:int; inhoudelijk thuishoort. Dit is 

niet het geval met een niet-ge:Jlaagde interruptie; die valt alleen in 

kategorie 1]. 

13. iUet geslaagde interruptL.:; 

.i!;nkele \WOrden (of zelfs een \olOO!'ci r uf COn ~/'docl te orvan) v!aarmee men een 

interruptie begiat. i·ien krijr,t uchttlr t:eog ~_:!Jle.~cn.heiJ volledig te interrum.perenJ 

doordat de spreker met zijn bctoot; doorp;.t. 

Enige regels voul" het scorJn. 

a. Vragen \-JOrden pas in :(:JtC[')!'ir; 6 , ,.::,:'1!"'"!, ·.;~:;:;0er zij niet in een van de 

andere kategorie"en geplaatct :.~u.r.r.~" v;;nhm. 

b. Informatie, feiteu enz. wor..1c:; ;:>:;.~ ~:i t-tt.;::,;:J:·iu 11 gescorGd, wanneer zij 

niet in een Van de anJer<: /. .:e:.:·)fi•·~~;'\ :.<:;~:.a\.,;t ku.rmen \-'Orden.· 

c. \Janneer tijdens een bet::-:..:; ·:--·:-·. ~·::-,.. ! ' ,.,,:~ r:'"::!er G"l'oepslid londer·steun-

d. 

ende • opmerkingen 1-:orcien [_;S::-o.;r.:.::. 

wordt deze serie opmerkin[~e:-: rj,.:.~ 

Geinterrumpeerde opmerkir:,:;:•.:::! .. :<? ~.<; 

in de restkategorie 14 gc~c0~A!. 

., .•. ! ...... 1 1-
• • • , " ...... {; ~< • ; lnderdaa.J. 1 ) dan 

~=-r~ !~ ~ntc~orie 10 ceplaatst. 
' ... : b : .1:r. o~ :e thuis te brengen, \-JOrden 
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rl.UH .2 SCO&;S F.i-\i:KH..:;;.-ITHS OPl>iBBKIN G.:1~ 

Nakon.ditie ...:Xpc:cimenteel 

9Edracht I O;Edracht II 
..... 

· ,._Qroep -· 
/- . -. ... r? .. 

' 
,_ 1 '2 \ 3 4 ! 5 ·; ( 6 ·; 8 

Kategor1:e· 
\. __ ./ 

! o---·-·---- ---- - . - ·- ~- -- - -

-\ 
1 'J 2 1 12 3 7 2 10 _./ 

I 2 6 6 2 3 0 4 1 4 I 

' 
t 

3 5 1 0 0 6 3 0 5 

4 3 4 0 0 5 7 3 31 

5 0 1 0 2 0 0 0 13 
i 

6 l19 25 48 30 13 31 38 80 

7 I 7 3 27 34 19 22 22 38 

8 i 1 0 0 2 3 
/ 0 8 b 

9 150 63 35 69 58 72 46 112 

10 i 0 0 0 0 0 0 2 18 

11 i 60 94 142 76 60 100 156 159 

12 6 5 3 7 10 1 14 42 

13 6 8 5 5 6 18 4 10 

14 0 0 5 0 0 0 8 45 
/ .. 

J 4 
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.amvE sco1iliS ( FB.ilfll.J,NTIES CJFl·iL:.r'..Kii'JGcl~ 

Voorlcouditie kontrolu 

Opdracht I. OEdrn1:ht II 

-~oep 
1 2 J /+ . 5 \ 6 ~-~) .... .., 

Kategor~e-. 1 _____ ~··- _, .. ~·-··'"---------4- --- ~ ~ -- '-·---- . -~· . _, . ·-
I 

1 I 12 2 J 11 1 5 9 

2 l 0 1 0 2 1 2 2 
l 
t 

3 
l 2 0 1 1 0 0 3 I 

4 I 29 J 3 13 26 29 4 

5 0 0 0 4 0 0 3 

6 50 10 20 19 15 5 20 

7 53 19 14 62 9 19 43 

8 4 3 1 4 3 0 2 

9 . 52 65 53 83 11 25 60 

10 0 0 0 0 0 0 

11 \149 180 96 b5 69 123 61 
! 

27 18 12 65 13 36 28 12 

1,3 22 7 5 9 12 25 7 

14 21 2 5 1 0 0 '2 



BIJLAG.S 9 

:ttmL~ SCO&S ( Flti:IGJ.cl'JTI.J.:S OPivi&.{.(CllW.GN ) 

Nakonditie kontrole 

OxJdr·acht I Opdracht II 
---·---.~-

-. ----Qroep --+ r, 

'* 

·I 
·--Kategorie-.__ .. [_1) 1_2; \3) 

. ·-······-~·---·----·------

i 1 4 4 11 0 

2 2 0 4 0 

~ 3 1 1 '2 4 

4 19 2 (' 29 0 

5 8 0 5 1 

6 11 15 60 7 

7 21 15 41 8 

8 3 2 4 11 

9 65 31 66 2"i 

10 1 0 1 4 

11 130 48 116 85 

12 24 12 45 41 

13 32 12 10 45 
;· 

14 0 8 1 i 0 

. ., 
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De 2x ta ellen die gebruikt Herden bij de/._ -toets 

Kategorie J.. 
!(ontro]e 

" .• ~j --~---~. 

.... ~iP~n:~m~nteel 
Voorkonditie; 62 j 3931 

Nakonditie ' 45 ! 24&5 
Voorkonditie 43 1755 

Kategorie 2 

·Kategorie 4 

Kategorie ?~ 

Kategorie 6 

. ·-··-- ---~ ··- -···-· 
I 

Aa.ntal rlest 
opmerkingen van de 

in kat. 1 ' opmerkingen 

-,-···~······ ·- ..... ..T -

! 24 I 3969 
I 
I 27 2458 I ! __________________ _! 

;··- ·-------··-t·· - -···--·. 

1 · 15 1 3978 
I I L 23 I 3462_ .. 

r

- --·· --··-- --~-- ·---·---·--· 

321 1 3672 J 

I : I 
I 135 I 2350 J 
L--. . . -······ ....... ·------

l 
·-- ! 

I 

7 3986 ! 

I r 

y~--'---~~68 --J I 
I 
t" 
I 

·- --·-1 i 

I 301 3692 I 

! 
303 2182 

Nakonditie 33 15SO 

Aantul .ttest 
opmerkingen van de 

in kat. 1 opmerkingen 

,----···. 
I 
I s 
I 10 l_ _____ _ 

1790 

1603 

7 1791 

..._ ___ 1~---L _1_~~--- ___ __I_ 

. ·-·- .,.---~-

J I ! 
I 

117 i 1681 I ; 
1 I 

I 
I 83 1'530 i 
_1 ------ ------· 

7 1791 -, 
26 1587 

~·----~------

139 1659 
1451 

-------' 
. I Kategorie 7 . 

I 
" 

396 3597 219 1579 
I 

I 187 2298 195 1418 
: ! 
'~· ________ _,....,., ______ ._ ---·· ~ . 
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Kategorie 8 

KateF;;orie 9 

r ------~-------
35 3958 

35 2450 

' ..____.~·~·-·---"'~·- --

Kategorie 10 

-, ------,--------- ... --, 
I 5 I 3988 
! 21 I 2464 

i .l --------- -
Kategorie ·12 en 13 

·--- - ··- . . •.. . ----, 
554 3993 1 

I 219 : 2485 
L-··-· .. _M __ _.. ____ _.. __ ..,,._ .. ___ - .. 

Kategorie 13 

i3IJLAG~ 10 . 

- 2 -

.---.. -------~ ··-----------, 
I I . ! . · 17 1 1781 1 

! 25 : 1588 l 
I i l 
~- ---- ---~-- . -- ~ ------- -----·---

r ---·-·-··· : .. 
. 349; 

I 
313 i 

i 

I 

1449 

1300 

I 
I 1 ; 1797 . 

1 7 . 1606 
'----·- ..... ___ _;_ ___ --.- -------· 

i -· ·- --;s-6-r --~;9·3· -
1 263 ~ 1613 

I .. --.. ···--·--·--····' 

141 

1711 

1472 
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