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WE 68-43 

Aan de leden en gasten van de 

afdeling der Werktuigbouwkunde. 

Een reactie op reacties. 

Enige opmerkingen naar aanleiding van de discussies over een procedure 

die door Prof.ir. W,L. Esmeijer is voorgesteld om te komen tot een syste- 

matische discussie over de doelstellingen van de werktuigkundige opleiding. 

Uit een aantal reacties is mijns inziens op te maken dat het voorstel 
Esmeijer aanleiding gegeven heeft tot een aantal misverstanden, die wel- 

licht het gevolg zijn van onvoldoende informatie over dit voorstel. 

Het zou jammer zijn wanneer hierdoor het - eventueel enigszins gewijzigde - 
voorstel Esmeijer niet zou worden aangenomen of nodeloos vertraagd. 
r 

Wij willen trachten in hoofdlijnen aan te geven wat ons inziens de essen- 

Daarbij zullen wij trachten enige aan ons bekende misverstanden en on- 
duidelijkheden uit de weg te ruimen. 

Vooraf willen w i j  opmei-kem dat wJr;j menen dat het zeer nuggig zou zijn 

wanneer degenen die nader geinformeerd willen worden ons - d.w.z. degenen, 

die iets gedetailleerder op de hoogte zijn van het voorstel - in de 
gelegenheid stellen in een gesprek het een en ander nader toe te lichten 

en over kritiek en amandementen van gedachten te wisselen. 

1 .  Het voorstel Esmeijer baseert zich op het artikel van Meuwese "Een onderzoek 
naar de mogelijkheid onderwijsdoelstellingen te specificeren". Dit artikel 

bevat de ideeën die ten grondslag lagen aan een procedure die momenteel bij 

de afdeling bedrijfskunde i.o. nog in volle gang is. 
De titel van bedoeld artikel kan twee misverstanden oproepen. 

a. Gedacht kan worden dat Esmeij er voors telt een "onderzoek I '  

te gaan doen. 

b. Gedacht kan worden dat het voorstel zonder meer leidt tot 

een specificatie van onderwijsdoelstellingen. 

Beide suggesties zijn onjuist. 

De "onderwijs researcher" Meuwese heeft de procedure bij bedrijskunde ad a 
--c wdarschijnlijk ook als  een onderzoek I n  z i j n  vakge3ied (onderflijsresearch) 

opgevat. Dit onderzoek is beslist nog niet afgerond. Belangrijke hypothesen 
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zijn echter reeds geverifieerd. Op andere gebieden zijn onvolkomenheden 

van de werkwijze aan het licht gekomen. De opgedane ervaring geeft ons 
inziens echter aan dat een enigszins gewijzigde werkwijze met vertrouwen 

Het is niet de bedoeling het voorstel Esmeijer als een experiment op te 

vatten. Dit sluit overigens niet uit dat zoveel mogelijk informatie over 

de bevindingen verzameld moet worden om ook hieruit weer tot verbeteringen 

van de procedure te komen. 

ad b Het voorstel Esmeijer levert niet automatisch een specificatie van de 

doelstellingen. De gepresenteerde gegevens aan het einde van de door 

Esmeijer voorgestelde procedure bevatten geen informatie om zonder meer 

gespecificeerde doelstellingen te formuleren. Wat wel bereikt kan worden 

willen wij hieronder vermelden. 

2. Wat beoogt het voorstel dan wel? 

Wij willen hier met eigen woorden enige uitgangspunten, zoals door Meuwese 

in zijn artikel geformuleerd, op schrijven en van commentaar voorzien. 

Meuwese stelt: "elke uitspraak die een doelstelling aangeeft moet refereren 
aari een vorn1 van gedrag van studenten binnen het onderwiJasysteem. Dit 

gedrag moet waarneembaar zijn, zodat ten alle tijde voor elke student-kan 

worden nagegaan of de doelstelling is bereikt". 

Ik wil hierbij wijzen op het feit dat volgens Meuwese doelstellingen be- 
schreven moeten worden door aan te geven wat een sixdent moet kennen en 

welke intellectuele prestatie hij moet kunnen leveren (kort gezegd: welk 

gedrag een student moet vertonen). Wordt dit uitgangspunt onderschreven 
dan moeten wij bedenken dat het zin heeft na te denken over het type ge- 
dragingen. Alleen met woorden uit vakgebieden komen wij er niet (triviaal 

voorbeeld: "de cirkel van Mohr" is géén doelstellingen uitspraak). Wij 

moeten gebruik maken van begrippen als: kennis, interpretatie, extrapolatie, 

toepassing, synthese enz. Er zijn verschillende onderzoekingen gedaan om 

een werkbare en gedetailleerde indeling van deze begrippen tot stand te 

brengen. Een dergelijke - goed getoetste - indeling is de zogenaamde 
taxonomie van Bloom". Een overzicht van deze taxonomie is door Zweekhorst I 1  

toegevoegd aan het artikel van Meuwese (pag. 3 6 ) .  

Het zou nuttig zijn expliciet aandacht te besteden aan deze taxonomie. 
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Toelichtingen zijn zeker noodzakelijk. (Geheel.los van het voorstel 

Esmeijer menen wij dat in elk geval een dergelijke indeling van kennis 
en intellectuele bekwaamheden en vaardigheden van groot nut zal zijn 

bij discussies over doelstellingen; het is een goed hulpmiddel om naast 

onze uitgebreide woordenschat over de vakgebieden ook gedetailleerd-të- 

praten over de verwachte gedragingen van de student. Een voorbeeld ter 

toelichting: - wij praten over "kennis"; Bloom C.S. maakt onderscheid in 
9 "soorten" kennis. In opklimmende "moeilijkheid": 

1 . 1 1  Terminologische kennis 

1 .12  Kennis van specifieke feiten 

1.32 
.. .. 

Kennis van theorieën en structuren.) 

Meuwese merkt op dat "discussieren over de doelstellingen "zonder meer" 

wellicht niet mogelijk is omdat de discussianten niet over een "taalsysteem" 
beschikken, waarin de discussie kan worden gevoerd''. Dit is volgens hem de 

oorzaak van de onvrede met de huidige situatie. 

Volgens mij bedoelt Meuwese (en als hij het navolgende bedoelt dan ben ik 

het met hem eens) dat de wijze waarop de discussianten woorden als kennis, 

synthese, analyse, toepassing (zie Bloom-taxonomie) in combinakie met vak- 
begrippen hanteren lang niet aitijd misverstanden over het pakket gedragingen 

dat van de student verwacht wordt, uitsluit. 

Bet woord "taalsysteem" moet mijns inziens in deze zin worden opgevat. 

3 .  Wat is het uitgangspunt van de methode? 

Als de diagnose juist is, dan moet een "taalsysteem" gezocht worden - of 
beter: ons "taalsysteem" aangepast worden - dat termen of uitdrukkingen 
bevat die voor ieder dezelfde betekenis hebben, of desnoods waarvan ieder- 
een weet wat ieder ander er voor betekenis aan hecht. 

Uitgangspunt is verder dat de gehanteerde termen of uitdrukkingen qua op- 

bouw moeten aansluiten bij het denkkader van de discussianten. 

Dus niet: verzin voor "alles" nieuwe woorden, maar gebruik de "gewone" 

Nederlandse (of Engelse) uitdrukkingen, maar tracht te bereiken dat door 

ieder dezelfde betekenis hieraan wordt gehecht, althans wanneer doelstel- 
lingen ter discussie staan. 
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Een ander basis-idee bij de methode is (zal worden) dat vast moet komen 

te staan hoe belangrijk "iemand" een bepaalde doelstelling vindt in relatie 

tot een aantal andere doelstellingen. 

Het gaabt dan niet zo zeer om "absolute" gegevens, maar om verschillen. 

Geprobeerd kan worden in gerichte discussies Of deze verschillen weg te 
werken Òf deze verschillen zo duidelijk mogelijk te maken. 

- 

Om misverstanden te voorkomen: het gaat er niet om voor werktuigkundige 
begrippen goede definities vast te stellen; het gaat er om bij het gebruik 

van termen (uitdrukkingen) die een uitspraak bevatten over het gedrag dat 

van een student wordt verwacht, te komen tot een gemeenschappelijke be- 

doeling (o f  een elkaar precies begrijpen) en tot een positie-bepaling ten 

opzichte van elkaar. 

~ 

4. Wat wordt verwacht van de methode? 

Allereerst willen wij nogmaals stellen dat de voorgestelde procedure de 
doelstellingen van de opleiding voor werktuigkundig ingenieur niet vastlegt. 

Het is de bedoeling dat gegevens verkregen worden die gericht discussieren 

over de doelstellingen mogelijk maken. 

Zonder op dit moment de procedure te beschrijven willen wij globaal vermelden 
welke gegevens gezocht worden. 

Wij zouden willen bereiken dat de doelstellingen van de opleiding verdeeld 
worden in eer, Seperkt aarital groeperi o f  delen. Een dergelijke groep moet 

betrekkelijk los van de andere groepen beschouwd Kunnen woràen. Hiermee wordt 

bedoeld dat in de gedachte wereld van de discussianten deze scheidingen worden 
toegepast. Het zal duidelijk zijn dat iedere discussiant weer iets andere 

indelingen maakt. Getracht moet worden een scheiding te bereiken die optimaal 

door alle discussianten aanvaard kan worden. A l s  deze scheiding eenmaal is 

vastgelegd 
hieraan wil aanpassen. 

(Dit is o.a. wat wij bedoelden met 

Wanneer een dergelijke scheiding aangebracht is, dan zouden wij willen aan- 
geven of de discussianten een even groot belang hechten aan ieder van deze 

deeldoelstellingen. Is dit niet het geval dan zouden wij aanwijzingen willen 
hebben waaruit de verschillen blijken. Hieruit kan dan een gerichte discus- 

sie volgen, in eerste instantie tussen degenen die het maximaal oneens zijn. 

moet van ieder der discussianten verwacht worden dat hij zich 

taalsysteem aanpassen"). 
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Het zal duidelijk zijn dat ieder van de hiervoor bedoelde groepen doel- 

stellingen nog een zeer gevarieerd pakket gedragingen van de student in 
zich bergt. Wij zouden derhalve ieder van de groepen weer opgesplitst 
willen zien in kleinere, homogenere eenheden. Ieder van deze eenheden kan 

weer opgesplitsr worden, enz. 

Op ieder moment moeten wij beschikken over gegevens die verschillen in de 
opinies der discussianten aan het licht brengen. 

Wij moeten hierbij nog enige opmerkingen maken. 

In eerste instantie lijkt nogal voor de hand te liggen hoe die groepen 
van doelstellingen er uit zien. "Daar kies je toch de hoofdvakgebieden - 
van onze opleiding voor". 

Bij nader inzien is helemaal niet duidelijk of een indeling in vaktermen 

(wiskunde, mechanica, ...) wel zo geschikt is. Om dit toe te lichten een 
paar vragen. 

- Kan over een vakgebied, l o s  van de andere vakgebieden, gediscussieerd 

worden als het gaat om de bedoeling van de opleiding? 

- Wordt niet te weinig gelet op het gedrag dat van de student verwacht 

wordt en te veel op het vakgebied waarop hij dit gedrag moet vertonen? 
- Wordt hierdoor niet te veel nadruk gelegd op "kennis" en te weinig op 

algemene principes en werkwijzen (o f  algemener: intellectuele vaar- 

digheden (zie Bloom)? 

- Bestaat niet het gevaar dat hierdoor een aantal bestaande "vakken" 
bekeken worden, terwijl de integratie van á1 deze vakken tot een op- 
leiding te weinig ter sprake komt? 

- Denken wij alleen maar in vakgebieden als wij bezig zijn met doel- 
stellingen discussies? 

Bovenstaande vragen zijn niet retorisch bedoeld. Zij wekken bij ons de 

indruk dat het niet triviaal is dat een indeling louter volgens vakge- 

bieden de meest geschikte werkwijze is. 

Laten wij nu eens aannemen dat wij een methode vinden om "de" doelstellingen 
op de aangegeven wijze te ordenen. Dan zou zich de situatie kunnen voordoen 

dat - door de keuze van het uitgangsmateriaal - bepaalde aspecten, die toch 
voor de opleiding van belang geacht worden, niet voorkomen. 

Het zal duidelijk zijn dat een dergelijk aspect naast de gestructureerde 

verzameling doelstellingen bewust in de discussie betrokken kan worden. 
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Wellicht hebben wij dan geen aanwijzingen voor de verschillen in opinies 

van de discussianten, waardoor dit aspect op de gebruikelijke wijze be- 

discussieerd moet worden. 

De voorgaande beschouwing maakt ook duidelijk dat geenszins een star 

systeem geconstrueerd wordt. Het is beslist niet noodzakelijk om de pro- 

cedure Meuwese telkens te herhalen als er opinies veranderd zijn. Optreden- 

de veranderingen kunnen en moeten bediscussieerd worden volgens de gebaande 

wegen. De procedure beoogt immers gegevens te verzamelen die een zinvolle 

discussie over de doelstellingen mogelijk maken. 

5 .  

De opmerking is gemaakt dat de door Esmeijer gepresenteerde methode het 

eerst maar eens toegepast moet worden op een gedeelte van de opleiding 

(bv. "maatschappijwetenschappen" , wiskunde] . 
De oorzaak van deze opmerkingen is waarschijnlijk gelegen in het feit dat 

de inhoud en achtergronden van de procedure Esmeijer aan velen nog niet 

duidelijk genoeg is. Wij menen dat bij de keuze van één deel te veel na- 
druk op "vakinhouden" en te weinig op het "gedrag" 

Wij menen bovendien dat de procedure Meuwese niet (meer) gezien moet worden 

als een "experiment". 

~ __ ~~ ~~ - 
gelet wordt. ~ _ -  - - ~~- 

Een goede manier om ervaring op te doen met de voorgestelde werkwijze lijkt 

ons: zoveel mogelijk ervaringsgegevens van de leden van Bdk verzamelen, be- 
discussieren en verwerken. 

De in het voorstel Esmeijer bedoelde werkgroep zal bij Bdk geconstateerde 
onvolmaaktheden moeten elimineren. 

Het voorgaande geeft aan-dat de afdeling W de bij Bdk gevolgde procedure 
als oefenproject moet zien voor haar werkwijze. Wij menen dat hieruit bruik- 

baardere informatie verkregen wordt dan uit een eigen opzet voor één vakge- 

- bied uit de werktuigkunde. 

Het zal duidelijk zijn dat onze bewering uitgaat van het feit dat ieder der 

discussianten zeer goed geinformeerd is over de gang van zaken. Wellicht is 

dit uitgangspunt op dit ogenblik niet erg realistisch. Getracht moet dan 
worden deze onaangename situatie te veranderen. 
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6 .  Hoe werkt de voorgestelde procedure? 

In 4 .  hebben wij geprobeerd aan te geven welke gedachten ten grondslag 
liggen aan de procedure. 

Hoe is dat nu in werkelijkheid gerealiseerd (uiteraard bij benadering)? 

Uitgegaan wordt van een groot aantal "doelstellinguitspraken" (items). 

Dit wil zeggen dat door een werkgroep een groot aantal uitspraken worden 

geformuleerd die betrekking hebben op de doelstellingen van de opleiding. 

Bijvoorbeeld: "Kennis van de werking van de belangrijkste gereedschaps- 

werktuigen" 

"Uitspraken kunnen doen over de balancering van lijnmotoren 

(verbrandingsmotoren) I' 

Kunnen bepalen aan welke eisen voldaan moet zijn om een 
turbine (centrifuge, enz.) bovenkritisch te doen draaien" 

Het kennen van oorzaak en gevolg bij slip-stick verschijn- 
selen". 

11 

I 1  

Opmerking: De voorbeelden zijn even snel verzonnen als ik kan schrijven. 
Zij zijn dan ook alleen maar bedoeld om het begrip "doelstelling, 

uitspraak" toe te lichten. 

Deze doelstelling üitsprâken bestaan enerzijds uit vôktechnische begrippen, 

anderzijds bevatten zij begrippen als kennis, interpretatie, extrapolatie, 
synthese. Een gedetailleerde indeling van deze laatste verzameling begrippen 

wordt gevonden door de taxonomie van Bloom te gebruiken. 

Schematisch gesteld: een doelstelling uitspraak is afhankelijk van een "vak- 

gebied" en van een categorie uit de taxonomie van Bloom. -~ ~ ~~ 

Uit dit idee komt de in het voorstel Esmeijer genoemde matrix voort (zie fig.). 

categorieën 

volgens 

Bloom I 
I I 

(de categorieën volgens Bloom worden 

in werkelijkheid met een ander code- 
nummer aangeduid). 
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De werkgroep denkt deze matrix te kunnen gebruiken om een "redelijke" 

stkekproef te verkrijgen uit alle mogelijke doelstelling uitspraken voor 

de werktuigkundige opleiding. In iedere cel worden dan enige uitspraken 
geconstrueerd. 

Uit het voorgaande volgt dat de matrix slechts als hulpmiddel wordt ge- 

hanteerd. De indeling naar vakgebieden hoeft slechts te voldoen aan de 
eigenschap dat zij gezamenlijk het gebied der werktuigkunde redelijk be- 

strijken. (Het is in dit verband nuttig het doel van de door Esmeijer 

voorgestelde procedure in het oog te houden). 

Opgemerkt moet worden dat een doelstelling uitspraak natuurlijk niet alleen 

bepaald wordt door "vakgebied" en "Bloom-categorie" . 
(In een onderzoek van van Kamenade (Instituut voor Toegepaste Sociologie, 

Nijmegen), dat veel overeenkomst vertoont met de door Meuwese voorgestelde 

procedure wordt in de matrix niet met vakgebieden maar met de aanduidingen 
"theoretische oriëntatie, research oriëntatie, beroeps oriëntatie, algemeen 

maatschappelijke oriëntatie" gewerkt). 

In principe bestaat de mogelijkheid om formeel meer dan twee variabelen in 

rekening te brengen door de matrix "meer dan twee dimensionaal te maken". 

Een andere werkwijze is bij de constructie van de doelstelling uitspraken 

"aileriei andere dingen im het achterhoofd te houden". Het voorstel Esmeijer 

kiest voor deze laatste methode. 

Het zal duidelijk zijn dat een doelstelling uitspraak zo weinig mogelijk 

onduidelijkheden voor de discussianten moet bevatten. 

Om een eindige verzameling te verkrijgen is het bovendien nodig dat de uit- 

spraken niet te specifiek zijn. 

Tot nu toe hebben wij niet gesproken over de manier waarop de doelstelling 
uitspraken geconstrueerd worden. Wij hebben alleen enige hulpmiddelen en 

enige leidende gedachten vermeld. 

Het zal duidelijk zijn dat de werkgroep veel moeite zal doen om wat dit 

- -. 

betreft tot een voor hen optimale werkwijze te komen. 

Mijn opinie is (momenteel) dat op de eerste plaats een aantal "stukken" over 

het doel van de opleiding voor werktuigkundig ingenieur bestudeerd moeten 

worden. 

Een andere bron kan geleverd worden door gesprekken met de verschillende 
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groepen uit de afdeling. Wij dachten dat een geschikte manier zou zijn 
"een gesprek (discussie) te hebben over enige tot een goed einde gebrachte 
afstudeerprojecten". 

(Vergelijk de van ieder verwachte definitieve nota over de doelstellingen). 

Stel dat een "grote" verzameling doelstelling uitspraken door een werkgroep 

geconstrueerd (verzameld) ~ is. 

Wat gebeurt er dan verder? 
- ' 

Aan tenminste een deel van de leden van de afdeling zal deze verzameling 

ter discussie worden aangeboden. Aanvullingen en veranderingen kunnen 

(zullen) daarvan het gevolg zijn. 

De tenslotte verkregen verzameling zal dan - in het voorstel Esmeijer - 
worden aangeboden aan degenen waarvan de leden der afdeling vinden dat zij 

(moeten) kunnen oordelen over het doel van de opleiding. (Dit aantal mag 
niet te klein zijn in verband met de gekozen verwerkingstechniek. Bij Bdk 
deden 42 personen mee). 

Aan deze personen zal gevraagd worden voor iedere doelstelling uitspraak 

uit de verzameling aan te geven "hoe belangrijk deze uitspraak volgens hem 

is VOQ- de opleiding voor werktuigkundig ingenieur". Op welke djze dit zal 

gebeuren is momenteei nog in studie naar aanleiding van bij Bdk opgedane er- 

varing. 
Bij Bdk werd gevraagd - enige niet essentiële delen laten wij buiten be- 
schouwing - door middel van een cijfer van i t/m 9 het belang van de be- 
treffende uitspraak voor de opleiding aan te geven. 

( 1 :  zeer onbelangrijk; 9: zeer belangrijk). Om iedereen te dwingen spreiding 
in zijn oordelen aan te brengen werd een verdeling van de cijfers 1 t/m 9 
voorgeschreven (het cijfer 5 moet bv. aan veel meer uitspraken toegekend 
worden dan het cijfer 1 of 9). 
Wanneer het voorstel Esmeijer wordt geaccepteerd zou deze gang van zaken 

nader toegelicht moeten (kunnen) worden. 

Nadat deze gegevens verzameld zijn worden zij op allerlei wijzen verwerkt. 
Het doel van deze analyses zal te zijner tijd tenminste plausibel gemaakt 

moeten worden. 

Op dit moment is vooral van belang aan te geven op welke manier gegevens 

verkregen worden die een discussie mogelijk maken (dus de groepen, subgroepen 
en verschillen die onder 4 ter sprake kwamen). 
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Een belangrijke hypothese moet hier vermeld worden. 

Wij citeren Meuwese (pag. 3 . 4 ) :  

"Bij deze analyse is verondersteld dat wanneer correlatie bestaat tussen 

een aantal items, hieruit kan worden afgeleid dat overeenstemming in be- 
tekenis bestaat tussen die items". 

Wij willen deze hypothese toelichten aan een - erg extreem en niet realis- 

tisch - voorbeeld. 
Stel dat wij 4 doelstelling uitspraken hebben (uitspraak a, by c en d); 

stel verder dat de groep beoordelaars bestaat uit 4 personen. 
Stel nu dat deze beoordelaars de volgende "cijfers" gegeven hebben: 

E r  bestaat dam "een correlatie" tiissen de it?ms cr eïì c en eveneens tussen 

b en d. De hypothese is dan dat deze correlatie het gevolg is van een over- 

eenkomst in betekenis van de items a en c enerzijds, en b en d anderzijds. 
Als dat zo is dan kunnen de items worden samengevoegd tot een 'sclusteri7 
(aldus Meuwese). 

Een cluster is dan een verzameling van uitspraken met overeenkomst in be- 

tekenis voor het doel van de opleiding. 

- 

Het is onze mening dat het onderzoek bij Bdk beslist vertrouwen biedt in 

deze hypothese. Deze mening onstaat na bestudering van de daar gevonden 

clusters. Het is duidelijkc ne 

Op de  verkregen gegevens wordt d ~ s  een "cluster-analyse" toegepast, waaruit 

een aantal clusters te voorschijn komen. Voor ieder der clusters wordt een 

naam" gekozen die in de ogen van de discussianten de verzameling uitspraken I 7  

redelijk karakteriseert. 
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Het gemiddelde oordeel voor de items die "in een cluster zitten" is een 
goede maat voor het oordeel van de beoordelaar voor dit cluster. 

Verschillen tussen de beoordelaars kunnen aan het licht gebracht worden. 

In de procedure Meuwese wordt op deze clusters nog een zogenaamde "factor 
analyse" toegepast. Dit wil zeggen dat getracht wordt clusters te verenigen 

tot groepen (factor genoemd), die bovendien de eigenschap hebben dat zij 

betrekkelijk onafhankelijk van elkaar zijn. Ook hier wordt weer veronder- 
steld dat correlatie tussen clusters duidt op overeenstemming in betekenis. 
Wanneer wij het nog eens anders proberen te formuleren: 
Een cluster bestaat uit een aantal doelstelling uitspraken die met elkaar 

meer samenhangen dan met andere uitspraken; een factor 

een aantal clusters die zo min mogelijk samenhangen met 

(Een deskundige op het gebied van hiërarchische cluster 

analyse zal van dit verhaal misschien kippevel krijgen. 

gelegenheid te scheppen tot een meer gedegen uitleg van 

Maar dat moet dan echt een deskundige doen). 

wordt bepaald door 

de andere factoren. 

analyse en factor 

Het is zinvol de 

bedoelde analyses. 

Wat hebben wij nu bereikt? 

Uit de opinie van de beoordelaars van de aangeboden doelstelling uitspraken 

zij, een aantal factoren verkregen, d.w.z. er zijn groepen doelstelling 

uitspraken gebundeld die wellicht als een geschikte splitsing van alle 

mogelijke doelstellingen zijn op te vatten. Aan deze groepen, die betrekke- 

lijk onafhankelijk zijn en die factoren worden genoemd worden globale 

namen" toegekend. Van iedere beoordelaar kan worden aangegeven hoe belang- 

rijk hij iedere factor vindt voor de opleiding voor werktuigkundig ingenieur. 

Er kunnen dus ook verschillen worden aangegeven. Het is eveneens mogelijk 

onderlinge verschillen aan te geven in een kleinere groep beoordelaars (dus 
bv. tussen de beoordelaarsvan WE, of tussen de hoogleraren). 
Hetzelfde kan gedaan worden op cluster-niveau en voor de afzonderlijke uit- 

spraken. 

lV 

Discussie strategie 7 

Meuwese stelt de volgende discussie strategie voor'aan de hand van de ver- 
_ -  

kregen informatie. 

De bruikbaarheid van zijn voorstel moet worden beoordeeld aan de ervaringen 

bij Bdk. Eventueel zullen wijzigingen moeten worden aangebracht. 
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De discussie begint in een vakgroep of in aanverwante vakgroepen. De 
discussieleidér laat degenen die aan een factor geheel verschillende 

zwaarte" hebben toegekend met elkaar discussieren over deze factor, 11 

totdat overeenstemming in opinie bereikt wordt o f  totdat vaststaat dat 
twee totaal verschillende visies tegen over elkaar staan. 

Het kan zijn dat factoren hiervoor te globaal zijn. Dan wordt afgedaald 

tot de clusters (waar komt de verschillende zwaarte vandaan?) en desnoods 
tot de items. In het artikel van Meuwese en de daaraan door Zweekhorst 
toegevoegde bijlage staan voorbeelden genoemd van de beschikbare gegevens. 

Na (of tegelijk met) dit proces kan de discussie op afdelingsniveau plaats 

vinden. 

In eerste instantie moet vermeden worden dat allerlei aspecten worden toe- 

gevoegd. Allereerst wordt gediscussieerd over het verzamelde materiaal. 

Van schijnbaar niet aanwezige aspecten moet allereerst worden nagegaan of 

zij niet zodanige overeenkomst vertonen met aanwezige clusters dat zij 

hierin kunnen worden opgenotnen.(eventueel na verandering van de clusternaam). 

Die aspecten die dan nog over blijven moeten na afloop van de hiervoor be- 

doelde discussies separaat op de klassieke manier in het gesprek worden be- 

trokken. 

8. Vereiste tijd 

Tijd zal uitgetrokken moeten worden voor: 

a. discussieren over het voorstel Esmeijer en toelichting op dit 
voors te 1 

b. eventueel een middag discussieren over een afstudeerproject 
(voor iedere docent ongeveer een middag) 

c. eventueel discussieren over de doelstelling verzameling (voor 

een aantal leden één middag) 

d. beoordelen (sorteren) van de items (bij Bdk: gemiddeld _+ 5 uur; 
extrema + - 1 uur - $: 10 uur) 

e. discussieren aan de hand van de gegevens. Hiervoor is geen enkele 

schatting te maken. 

9 .  Opmerkingen 

a. Deze reactie is geheel voor verantwoording van ondergetekende. De indruk 

moet niet gewekt zijn dat ikmand bezig was, die het allemaal precies wist. 
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b, Getracht is onder woorden te brengen hoe ik de methode Meuwese zie 
en waarom ik deze methode bruikbaar vindt. Er mag dus niet worden 
uitgesloten dat ik Meuwese verkeerd heb begrepen. Ik kan bovendien 

opmerkingen gemaakt hebben die door hem niet worden onderschreven. 

Ik meen dan ook dat deze reactie aan Meuwese moet worden doorgegeven, 

zodat hij de mogelijkheid heeft van zijn kant te reageren op dit 

verhaal. 

Nuenen, 2 november 1968 

J. D. Jans s en 

Groep Technische Mechanica 




