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Voorwoord 

Dit verslag handelt over de geindividualiseerde kursus elektriciteit 

en magnetisme 1 voor eerstejaarsstudenten Elektrotechniek in het stu

diejaar 1976-1977. De kursus wordt verzorgd door medewerkers van de 

afdeling Natuurkunde. Besproken wordt een aantal aspekten: de voorge

schiedenis, konstruktie en draaien van de kursus, de studieresultaten 

in de kursus en in de rest van het programma, de meningen van studenten 

en de docenten, de omgeving en een aantal kostenaspekten. 

Het belang van dit verslag -min of meer een "case-study"- .ligt,volgens 

ons vooral in de instruktieve waarde voor personen aan de T.H.E. en daar

buiten, die een geindividualiseerde kursus overwegen op te zetten. Zij 

worden wellicht attent gemaakt op problemen die zich kunnen voordoen. 

Bij de totstandkoming van dit rapport werd kommentaar geleverd door de 

docenten van de kursus. Niettemin werd getracht dit verslag zo onafhan

kelijk en objektief mogelijk samen te stellen. 

maart 1978 

W.A. Verreck 
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1. Voorgeschiedenis 

Na een periode Van uitvoerige diskussie en onderzoek binnen de Afdeling 

Elektrotecbniek.werd begin 1975 door de Afdelingsraad een nieuw propedeuse

programma vastgesteld. Dit programma zou in september 1975 van start gaan. 

Een onderdeel van dit programma was het natuurkunde-onderwijs, en weI de 

vakken elektriciteit en magnetisme 1 en 2, te verzorgen door de Afdeling 

Natuurkunde. Besloten werd ook dat deze vakken in een nieuwe opzet zou-

den worden gegeven, nl. als geindividualiseerd onderwijs, waarover te

voren overleg was gepleegd met de Afdeling Natuurkunde. Deze nieuwe opzet 

zou pas starten in september 1976, daar de voorbereidingstijd tot september 

1975naar spoedig bleek te kort was om dan al te starten. Aldus geschiedde, 

echter de voorbereiding van e&m 2 kwam niet tijdig rond, zodat dit onder

deel pas in het studiejaar 1977-78 in de nieuwe opzet kon starten. 

Dit verslag betreft slechts de evaluatie van de eerste keer dat de kursus 

in de nieuwe opzet draaide, de voorbereidingen daarvoor en een volgen van 

de resultaten van de deelnemers. 
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2. Konstruktiefase 

2.1 De algemene opzet van een geindividualiseerde kursus 

llierover willen we in dit verslag kort zijn. V~~r geinteresseerden 

bestaat er een grote hoeveelheid literatuur1)b. v. Sherman, 1974, 

Ruskin & Bono, 1974, Green, 1976, en diverse samenvattingen b.v. 

Verreck, 1976, Taveggia, 1976, Robin, 1976, Goldschmid. & Goldschmid' , 

1973, 1974, v. Rookhuijzen, e.a., 1976. Uit Verreck (1976} ,ontlenen we 

het volgende basispatroon (kort samengevat): 

A. Onderwijskundige uitgangspunten: 

1. Individualisering van de studie naar tempo en tijd 

2. Systematische terugkoppeling, i.h.b. door toetsen waarvan de 

items zoveel mogelijk be trekking hebben op geexpliciteerde 

doelstellingen 

3. Voortgang afhankelijk van het bereiken van een tevoren bepaald 

niveau (meestal vrij hoog) op de toetsen 

B. Kondities voor organisatie en uitvoering: 

4. Verdeling van de leerstof in (partieel) geordende blokken en 

bijbehorende toetsen 

5. Studiemateriaal geschikt voor zelfstudie 

6. Een besturingssysteem i.v.m. de aanzienlijke hoeveelheid admi

nistratie 

7. Aanvaarding van gewijzigde taken van de docent 

De meeste geindividualiseerde kursussen passen in dit patroon. Er 

zijn echter vele varianten. Een van de meest bekende is het Keller

systeem, dat ook model heeft gestaan voor de eerste s.p.s.-kursussen 

aan de T.ll.E •. Een groot onderscheid van de T.ll.E. met het 

oorspronkelijke Keller-systeem is echter, dat het laatste werkt met 

"proctors" (te vergelijken met student-assistenten, in feite oudere

jaars of de verst gevorderden in de kursus die voor hun werk meestal 

studiepunten krijgen) voor het afnemen van toetsen (vaak mondeling) , 

het geven van terugkoppeling en het administratieve werk wat over

blijft. De kursussen aan de T.ll.E. werken echter met meerkeuzevragen 

(of varianten hiervan) die gegenereerd en nagekeken worden door de 

computer alsmede van geprekodeerde terugkoppelingsadviezen voorzien. 

Het gaat hierbij niet zozeer om de verschillen in toetsvormen, want 

diverse malen is al aangetoond dat zorgvuldig in elkaar gezette 

toetsen als meetinstrumenten nauwelijks van elkaar verschillen. 

~) Een informatiemap met overdrukken van artikels is te verkrijgen 

bij de groep Onderwijsresearch, HG 8.79. 
-------------------------------------------------
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Belangrijker is dat de geautomatiseerde administratie een aantal 

specifieke deskundigheden vraagt, en bepaalde problemen met zich 

meebrengt die de organisatie kunnen kompliceren (het systeem is b.v. 

gevoeliger voor fouten). Bovendien is de terugkoppeling minder goed 

dan bij het (persoonlijker) kontakt met een proctor. 

Tenslotte moeten we nog op een belangrijk aspekt wijzen van een 

gelndividualiseerde kursus in het eerste jaar van de geherprogram

meerde studie. Het eerste jaar is in principe gericht op selektie 

(selektieve propedeuse), wie is geschikt voor de studie. In hoeverre 

dit te verenigen is met de uitgangspunteaen opzet van geindividua

liseerde kursussen kan inderdaad bediskussieerd worden. Wij willen 

hier echter aan toevoegen, dat de selektie-eis onderwijsgevers 

niet ontslaat van de taak het onderwijs zodanig in te richten dat de 

selektie ook werkelijk plaatsvindt op de juiste kenmerken en niet 

op ongeexpliciteerde en irrelevante zaken. Dit houdt o.i. onder meer 

in, dat ceteris paribus die onderwijsvorm moet worden gekozen, die 

de beste slaagkansen biedt aan de meeste studenten. Hieruit moet men 

niet afleiden, dat dit altijd een geindividualiseerde onderwijsvorm 

moet zijn. Duidelijkheid over de selektiekriteria is dus een eerste 

vereiste. 

2.2 De opzet van de kursus e&m 1 

2.2.1 De struktuur. De kursus bestond uit elf blokken, waarvan 2 

overzichtstoetsen (blok 10 en II, of we I resp. tussentoets en 

eindtoets). In principe was de struktuur, d.w.z. de wijze 

waarop de student door de blokken he en kon, als voIgt: 

Figuur 1.: 

ue struktuur van de 

kursus 
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In werkelijkheid konden sommige paden niet worden gevolgd 

als gevolg van organisatorische problemen. In de praktijk 

werd meestal de volgorde 1 tim 9 aangehouden met blok 10 

op zeer variabele plaatsen. 

2~2A2 De toetsen. V~~r elk blok legde men een toets af. Bleef de 

score beneden een tevoren bepaalde en aan de studenten be

kende norm dan was tot tweemaal een herhaalpoging mogelijk. 

Na de derde keer onder de norm moest men een afspraak maken 

met de docenten (docentbezoek). De docent probeerde dan de 

problemen te achterhalen, gaf zonodig extra werk en kon ze 

uiteindelijk verder laten gaan in de kursus. Tussen- en 

eindtoets hoefde men niet voldoende te maken. De tussentoets 

kon desgewenst tweemaal herhaald worden, de eindtoets niet. 

De toetsen van blok 1 tim 9 bestonden uit meervoudige keuze

vragen (multiple choice, m.c.), meervoudige waar-onwaar vragen 

(multiple true false of we I m.t.f. vragen: elk item een reeks 

tweekeuze vragen) of uit numerieke vragen (open vragen waarvan 

de numerieke uitkomst op een bepaalde manier ingevuld kon 

worden op de schrapkaart. De toetsen van blok 10 en 11 (tussen

en eindtoets) bestonden uit open vragen. In totaal werden in

clusief parallelitems ongeveer 400 items gemaakt voor de blok

ken 1 tim 9. V~~r blok 10 werden 10 vragen gemaakt en voor 

blok 11 20 vragen. 

2.2.3 "Deadlines". De studenten waren verplicht, op straffe van uit

sluitin~voor Kerstmis 6 van de 9 blokken afgerond te hebben. 

De he Ie kursus werd afgesloten op 15 maart. De Kerst"deadline" 

werd 1 week verlengd en kWaID, als gevolg van de vakanties waar

in men niet verder kon, te Iiggen op 20 januari. 

2.2 •. ; De beoordeling. Het eindcijfer was voor 70% gebaseerd op ~de 

toetsen van biok 1 tim 9 en voor 30% op die van tussen- en 

eindtoets. Het passeren van aIle 11 toetsen met de minimum

score en zonder derde pogingen en docentbezoeken leverde als 

eindcijfer 7,3 op, waarvan 5,5 punt afkomstig van de eerste 

9 blokken. De maxima Ie score te behalen via de eerste 9 blok

ken was 7 punten. De minimumscore werd verhoogd als men op 

toetsen boven de norm scoorde, en verlaagd als men een derde 

poging nodig had (min 0,2 punt) en nog eens 0,5 punt bij een 

docentbezoek. Het doel van dit Iaatste is duidelijk: voorkomen 

dat men teveel gaat gokken en aldus systeem en docent gaat 

overbelasten. 
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De gebruikte formules voor de cijferbepaling zijn: 

1 9 db 
7 3 (s-n ) ndp ~ + a + b , + 6" L: ms-n . - -5- - 2 

i=l ~ 

a == 0,4( ~) tt 
ms-n 

b 

0,6 (s-n ) tt 
n 

0/8~-_:) et 

1 2(~) 
I n et 

indien tt voldoende (>norm) 

indien tt onvoldoende (negatief getal) 

indien et voldoende 

indien et onvoldoende 

definities: i nr. van de toets (blok 1 tim 9 

tt == tussentoets (blok 10) 

et == eindtoets (blok 11) 

s == score op een toets 

n norm van een toets 

ms =: maximale score op een toets 

ndp "" aantal derde pogingen 

ndb = aantal docentbezoeken 

2.2.5 De leerstof. Er werd gebruik gemaakt van het bestaande kollege

diktaat voor e&m 1. Verwijzingen naar ander leermateriaal kwa

men nauwelijks v~~r. Wel werd een handleiding gemaakt bij elk 

blok, waarbij in een enkel geval iets uitgebreider werd inge

gaan op stof die in het kollegediktaat ni~t of .onvoldoende 

werd behandeld. De handleiding omvatte in,totaal 57 pagina's. 

2.2.6 De instrukties. Tijdens de kursus zouden wekelijks instrukties 

worden gegeven, waar de studenten ook vragen konden stellen. 

Elk van de drie docenten zou een deel van de instrukties ver-

zorgen. 

2. 3 De voorbereiding zelf 

De kursus zou oorspronkelijk in september 1975 starten in de nieuwe 

Propedeuse-opzet van de afdeling E. Gezien de datum waarop de voor

bereidingen startte (maart 1975) bleek al spoedig dat dit niet haal

baar was en werd in over leg met de afdeling E besloten in september 

1976 pas met de nieuwe kursusopzet te beginnen. Zonder een oordeel 

te geven over de niet-haalbaarheid in september 1975, moeten we toch 

vaststellen dat dit niet los gezien kan worden van de eisen die de 

docenten zichzelf stelden t.a.v. de nieuwe opzet. In zoverre die eisen 
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zijn terug te vinden in de nieuwe opzet, m.n. de toetsen, komt 

het ons voor dat de tot uitstel juist was. 

Het team dat de kursus zou voorbereiden bestond uit drie ervaren 

medewerkers van de afdeling N., waarvan er een een part-time 

funk tie had. OVerigens zouden de andere twee ook niet volledig be

schikbaar zijn voor dit werk. 

De werkwijze was globaal als voIgt. Men oriE~nteerde zich over de 

geindividualiseerde opzetl in het bijzonder door kontakt met mede

werkers van de groep Technische Mechanica uit de afdeling Werktuig

bouwkunde. Deze hadden veel ervaring met zulke systemen en bij de 

opzet van de automatisering een grote bijdrage geleverd. Vervolgens 

werd de Ieerstof in negen blokken verdeeld. reder van de drie mede

werkers zou drie biokken voorbereiden incl. de handieidingen en er 

voor verantwoordelijk zijn tijdens de kursus. Verder ging men hoe

genaamd zelfstandig aan het werk. Een formele planning en kontrole 

op de voortgang was niet aanwezig, evenmin als een duidelijk lei

derschap van een van de medewerkers. Voor zover er soms werkafspraken 

waren, werden deze niet altijd nagekomen. Vaak was werk niet op tijd 

klaar en daar stonden ook geen sankties op. WeI was er onder ling 

, want het schrijven van handleidingen en toetsen was een 

proces van vallen en opstaan. Een voorbeeid hiervan is het ontdekken 

van de eigenschappen van mc. -items (b.v. dat men steeds slechts 

een probleem kan vragen) en van m.t.f.-items (b.v. dat de alternatie~ 

ven onafhankelijk van elkaar moesten zijn). Met name de m.t.f.-items 

1 ever den problemen op. De indruk bestaat dat elke medewerker minder 

enthousiast was over de m.t.f.-items van de anderen. Het probleem 

schuilt hierin dat vaak moeilijk te bepalen is of een bewering juist 

is of niet. Met m.c.-items bestond dit verschil in waardering niet. 

Overigens zijn de docenten wel van mening dat het vereiste niveau 

voor beantwoording van de m.c.-items zeker niet lager ligt dan dat 

voor de open vragen van een klassiek tentamen. Een mening die in 

empirisch onderzoek al meer .. dan eens bevestigd is. 

Het team ondervond steun in de vorm van medewerkers van de afdeling 

E., die elk voor een blok het toetsmateriaal doorwerkten.Desondanks 

bleken er later toch nog fouten in te zitten, of misschien onterechte 

verbeteringen. De korrekties die door het team werden aangebracht, 

al dan niet terecht, werden vaak niet meer voorgelegd aan elkaar of 

anderen. 
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Het typewerk werd verricht door personeel van de afdeling E. Oit 

werkte redelijk goed, mede omdat er niet teveel personen bij betrok

ken waren. De ruimtelijke afstand vormde hierbij overigens weI een 

obstakel. Als gevolg hiervan gingen de teamleden op den duur zelf 

de fouten in het typewerk korrigeren, omdat dat vaak sneller was 

opgelost. Op de afdeling N. werd geen administratieve hulp verleend. 

Een apart probleem vormde de bestaande computerprogramma's, waarvan 

men op de hoogte moest komen, d.w.z. van de mogelijkheden en beper

kingen. In feite was slechts een van de drie teamleden hiervan goed 

op de hoogte. Als deze bepaalde technische informatie niet of te laat 

doorgaf, wat herhaaldelijk voorkwam, betekende dit soms dat werk 

overgedaan kon worden. Oit leidde uiteraard soms tot frustraties 

onderling. Hier moet overigens direkt aan toegevoegd worden dat er 

onderling een goede verstandhouding was. Het feit dat in het algemeen 

de programmatuurinformatie niet bij aIle teamleden goed aanwezig was, 

maakte weI dat het systeem aan de docentzijde kwetsbaar was. Was die 

ene medewerker niet aanwezig dan konden problemen soms niet worden 

verholpen. 

Ondanks het feit dat de kursus een jaar was uitgesteld waren de voor

bereidingen nog niet geheel afgerond toen de kursus moest beginnen. 

Het vermoeden bestaat dat als gevolg van een ontbreken van een strak

ke planning sommige teamleden het nogal eens op het laatste nippertje 

lieten aankomen. Gedurende de kursus moesten voor diverse blokken 

nag toetsen worden gekonstrueerd. V~~r een nog grotere hoeveelheid 

moest nog de korrektie plaatshebben. Eerst dan kon het definitieve 

en vermenigvuldigheidswerk geschieden, de toetsboeken samenge

steld worden en een en ander in het computersysteem worden ingevoerd, 

Met andere wobrden: een aanzienlijke hoeveelheid voorbereidend werk 

doorkruiste het werken met het systeem in kursusverband. 

3. De fase waarin de kursus draaide 

Oe studenten werden over de kursus ingelicht tijdens een massale bijeen

komst in een kollege~aal. Men kon vragen stellen over het systeem. Het 

laat zich echter raden, dat met zo'n 180 eerstejaarsstudenten Elektro

techniek een dergelijke voorlichting een min of meer chaotisch karakter 

krijgt. Oe aarsstudenten waren aanvankeliJk in zes .:i.nstruktiegroe-

pen "verdeeld. Oeze groepen liepen spoedig uiteen in mate van vordering in 

de kursus. Min of meer in reaktie hierop, werden vervolgens de instrukties 

bloksgewijs verzorgd. 
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Het eerste instruktie-uur werd eveneens gebruikt voor een introduktie 

van het systeem: het leren invullen van de schrapkaarten, een bezoek 

aan de toetsruimte en het beantwoorden van vragen. 

Tijdens de kursus hadden de teamleden geen georganiseerde werkbesprekingen. 

Men zag elkaar praktisch dagelijks. Men was verantwoordelijk voor de blok

ken die men had gemaakt, inclusief de docentbezoeken van studenten die 

ook bij de derde toets van een blok faalden, en de instrukties waren even

eens gelijk verdeeld. AIle klusjes die zich als gevolg van het draaien 

van de kursus voordeden, moesten de teamleden zelf opknappen. Hiervoor 

was geen administratieve ondersteuning aanwezig. 

Al spoedig bleek dat de hoeveelheid werk voor de teamleden tijdens de 

kursus aanzienlijk hoger uitviel dan ze verwacht hadden. Een dee 1 hiervan 

is terug te voeren op de voorbereiding, die wellicht niet grondig genoeg 

was en, zoals we al eerder schreven, niet geheel klaar. Kontrole op en 

verbeteren van fouten kwam regelmatig v~~r. Toetsboeken waren niet tijdig 

genoeg klaar. Een gevolg van een en ander was, dat studenten met klachten 

kwamen bij de docenten hierover en met name ook over de wijze van terug

koppeling. Dit kostte niet aIleen tijd, maar versnipperde ook de aan

dacht daar zij vaak op ongelegen tijdstippen kwamen aanlopen. Het instel

len van vaste spreekuren in het jaar daarop heeft hierin weI enige ver

betering gebracht, al was ook toen het werk dat het systeem vroeg van 

de docenten nog hoger dan verwacht of gehoopt. Vermoedelijk is het pro

bleem niet zozeer de absolute hoeveelheid tijd die deze werkzaamheden 

vragen, maar de verstoring van andere werkzaamheden Gewoonlijk is men nl. 

genoodzaakt vrij snel tot handelen over te gaan, moet andere dingen even 

laten liggen en er later weer "in" raken. 

Aparte vermelding verdienen de problemen met de computer, die nogal 

eens uitviel waardoor het systeem stagneerde, en met de programmatuur. 

Deze laatsten ontstonden als gevolg van wijzigingen, aangebracht op 

verzoek van de docenten. 

V~~r het administratief regelen van het systeem was een medewerker aan

wezig. Een programmeur was beschikbaar voor problemen met de programma's, 

invoer en uitvoer van gegevens. Tot de hierboven genoemde werkzaamheden 

behoorde ook het kontakt met deze twee medewerkers in voorkomende gevallen. 

Daar niet volledig voor deze kursus werkten kostte het bovendien 

soms tijd om ze te bereiken. 
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De eerste reakties van de studenten waren, gezien het bovenstaande, 

niet altijd even enthousiast. De ervaring leert dat de eerste reakties 

in dit soort onderwijssituaties de neiging hebben gedurende lange tijd 

te blijven overheersen, sfeer en beeldvorming bepalen. Klachten betrof

fen o~a. de wijze van terugkoppeling, (vermeende) fouten in de toetsen, 

te late toetsen, uitvallen van het systeem (door de computer), ongunstige 

openstellingstijden van de toetsruimte. Op de reakties en meningen van 

de studenten komen we nog in hoofdstuk 6 terug. Vermelden we hier nog 

slechts dat de kommunikatie naar de studenten als groep misschien niet 

altijd even gelukkig verliep. We denken hier o.a. aan mededelingen over 

de wijze waarop het eindcijfer tot stand komt, het invoeren of verschui

ven van "deadlines", de wijze waarop de kursus in het 2e semester zal 

worden vervolgd in e&m 2 . 
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4. De studieresultaten in de kursus 

Een onderscheid moet eerst gemaakt worden tussen degenen die de kursus 

geheel afmaakten, die ermee gestopt zijn (uitvallers) en die er nooit 

aan begonnen zijn. De uitvallers zijn nog verder te onderscheiden naar 

het tijdstip waarop zij stopten, d.w.z. hoever zij waren. Wij hebben 

daarom vijf subgroepen onderscheiden? als volgt (tussen haakjes de 

aantallenl: 

1. Alles klaar in de kursus (N 109) 

2. In de laatste fas.e gestopt: 7 tim 10 blokken gedaan (N 

3. Halfweg gestopt: 3 tim 6 blokken gedaan (N "" 26l 

4. Vroegtijdig gestopt: 1 of 2 blokken gedaan (N 191 

5. Niet meegedaan, (N = 21t, waaronder zeven vrijstellingen. 

Tijdens de kursus werden nog een aantal '\frijstellingen gegeven voor 

een of meer blokken. Deze zitten allen in s'ubgroep 1. Het spreekt van-:

zelf dat subgroep 5 in dit hoofdstuk niet voorkomt. 

14) 

Voor een karakterisering van de subgroepen is het van belang ze te verge

lijken op een aantal beginkenmerken, in het bijzonder vooropleiding en 

v.w.o. cijfers. Dat doen we in tabel 1. 

Tabel 1 Beginkenmerken van de subgroepen 

subgroe12 1 N=109 2 N=14 3 N=26 4 N-19 5 N-23 
voorop- aantal hts 25 1 0 1 10 
leiding aantal vwo 2 16 5 13 6 2 

aantal vwo 3 59 7 11 9 4 
wisk.1 gem. 7.8 7.0 6.9 7.0 7.2 

spr. 1.2 1.3 .8 1.0 1.4 
N 79 12 24 16 13 

wisk.2 gem. 7.5 7.3 6.9 6.7 7.0 
spr. 1.3 1.6 1.1 1.0 1.3 
N 61 7 11 9 16 

natuurk.gem. 7.9 7.2 7.3 7.1 7.4 
spr. 1.0 1.0 .9 1.0 .9 
N 78 12 24 16 14 

scheik. gem. 7.4 7.0 6.8 6.9 6.8 
spr. 1.1 1.1 .8 .7 .9 
N 76 11 24 13 13 

Engels gem. 6.9 6.7 6.8 6.8 7.1 
spr. 1.0 1.3 1.1 1.2 1.2 
N 78 11 23 15 13 

som wisk.1+nat. 15.7 14.2 14.1 14.1 14.6 
spr. 1.8 2.1 1.5 1.6 2.1 
N 78 12 24 16 9 
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De volge~de opmerkingen zijn te maken n.a.v. tabel 1.: 

1. H.t.s.-ers maken de kursus af of doen er niet aan mee. 

2. V.w.o.-ers met wiskunde 2-(VW0-3) maken in meerderheid (2/3) de kursus af. 

3. V.w.o.-ers zonder wiskunde 2~(vw6-2) maken minder vaak de kursus af 

(ca. 1/3 slechts). 

4. Uit 1, 2 en 3 volgt dat de subgroepen ongelijkmatig van samenstelling 

zijn m.b.t. de vooropleiding. Let wel: de som van hts + v.w.o.2 + 

v.w.o.3 hoeft niet het totaal van de subgroep te zijn. 

5. Voor wiskunde en de exakte vakken heeft subgroep 1 gemiddeld hogere 

cijfers dan de andere subgroepen. De laatsten verschillen onderling 

weinig. Hierbij moet aangetekend worden, dat niet aIle personen van 

een subgroep bijdragen aan het gemiddelde: cijfers ontbreken vaak, 

vandaar de aantallen die erbij gegeven 

De konklusie is dat subgroep 1 duidelijker anders is (beter) dan de ande

re subgroepen al v6er de kursus begon. 

In tabel 2 zijn de belangrijkste resultaten van de subgroepen 1 tim 4 

weergegeven: de gemiddelde score en spreiding per blok voor de laatste 

poging, het gemiddelde aantal pogingen per blok en de gemiddelde duur, 

d.w.z. het tijdstip waarop de laatste poging (l.p.) werd afgelegd, ge

rekend vanaf een enigszins willekeurig gekozen begintijdstip nl. 6 sep

tember 1976. Bij de subgroepen 2, 3 en 4 zijn voorts de aantallen ge

geven die nog meetelden bij de berekeningen. Bij subgroep 1 is er nog een 

kolom variatiecoefficient (spreiding gedeeld door gemiddelde) en enkele 

totaalcijfers. 

In figuur 2 zijn enkele van de genoemde resultaten grafisch weergegeven: 

a) De gemiddelde tijdstippen (l.p.) van de eerste 10 blokken. De datum 

van de eindtoets ontbrak vaak en was niet betrouwbaar. Dit is echter 

niet zo'n probleem, aangezien deze toets altijd de laatste was. 

b} De ratio's gemiddelde score gedeeld door de norm, 

c} De gemiddelden van het aantal pogingen, 

Wat de uitvallers betreft (ca. 35%), merken we nog op, dat de reden hiervoor 

meestal was het niet halen van de gestelde "deadline". Vrijwillig stoppen 

vond wel plaats, als men door veel herhalingen en docentbezoeken geen kans 

meer had op een voldoende cijfer. 

Wat fig. 2b betreft, wijzen we er op dat de tussentoets er wat geflatteerd 

uitspringt. Dit komt doordat de waarde gemiddelde/norm wat hoger kon uit

vallen in feite dan bij de andere blokken door een iets lagere normstelling 

relatief (vergelijk max. score en norm). 



Tabel 2: De resultaten in de kursus e&m 1 van de diverse subgroepen bij de laatste pogingen 

II 
subgroep 1 subgroep 2 subgroep 3 subgroep 4 

blok norm max. gem. spr. var. gem. gem. spr. gem. spr. gem. gem. spr. N. gem. spr. gem. gem. spr. N. gem, spr. gem. gem. spr. N, 
seo. sec. eoef npog duur ·sco. npog duur· seo. npog duur seo. pogo duur 

1 5 6 5,5 .09 1.3 24.4 8,9 5,4 .5 1.7 24.9 7.5 14 5.2 .5 1.7 33.8 17.3 25 4.8 1.4 1.6 32.3 14.8 19 

2 19 24 20.3 2.8 .14 1.7 40.5 15.4 18.9 4.6 2.6 52.4 15.5 14 17.2 4.1 2.2 62.2 25.1 25 14.3 4.4 1.8 58.6 24.6 9 

3 16 21 17.4 2.6 .15 2.0 58.5 13.9 17.5 2.4 2.1 68.5 13.5 14 13.7 4.9 2.0 72.5 17.4 24 

4 13 17 15.2 1.7 .11 1.3 70.2 14.0 14.9 1.5 1.6 83.3119.5 14 12.5 3.8 1.8 86.1 16.8 12 

5 10 13 11.4 1.5 .13 1.3 75.7 12.6 11.3 1.5 2.0 83.1 13.9 14 10.5 2.9 1.8 91.2 17 .8 14 

6 5 6 5.5 .6 .11 1.2 84.5 13.3 5.3 .5 1.6 93.1 17.5 14 5.0 1.3 1.6 98.5 15.7 14 

7 13 17 14.9 1.5 .10 1.4 27.0 36.6 12.5 3.0 2.3 149,.5 34.6 14 10.8 2.6 2.0 173.6 7.3 5 

8 4 5 4.3 .6 .14 1.7 49.7 31.4 4.2 .4 2.1 161.5 30.7 10 -
9 3 4 3.1 .7 .23 1.7 64.0 28.6 2.5 1.2 2.1 180.5 11.1 8 -

10tt 5 9 6.3 2.4 .38 1 04.2 ~2.6 6.2 1.9 1.2 143.2 45.8 11 -
11et 10 18 11.9 3.9 .33 - - - - - - - - - -

~aantal pogingen over 11 
blokken is 15.8 (spr.2.51; 

-aantal 3e pogingen gem. 
1.7 (spr .• 9) en absoluut 
118 

-aantal doe.bezoeken is 39 
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Figuur 2: Grafische weergave van enkele resultaten uit tabel 1 
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Enkele opmerki,ngen bij tabel 2 en figuur 2: 

1. Het ontbreken van vergelijkingsmateriaai in hetzelfde vak maakt het 

moeilijk de resultaten van subgroep 1 te beoordelen. ~ij lijken tame

lijk goed, al hebben we de indruk dat er relatief veel herhaalpogingen 

zijn vergeleken met de ervaringen bij soortgelijke kursussen voor an

dere vakken. Met name de blokken 2, 3, 8 en 9 springen eruit wat het 

aantal pogingen betreft, ook bij de andere subgroepen (zie fig. 2c). 

Hier lijken dus problemen te zitten voor de studenten. 

2. De variatiecoefficient is m.u.v. blok 9, 10 en 11 niet erg groot voor 

dit type data (studieresultaten), wat niet zo vreemd is als we beden

ken dat het de l.p. is en men een norm moest halen. 

3. Wat de gemiddelde tijdstippen betreft, moeten we opmerken dat op een 

aantal punten de volgorde van de blokken, ter keuze van de student was 

fig. 1.). In de praktijk was de volgordevariatie echter zeer ge

ring: meestal blok 1 tim 11 met aIleen wat variatie in de plaats van 

blok 10 (tussentoets). V~~r subgroep 1 teiden we blok lOop de vol

gende rangplaatsen: 7 x als 5e, 36 x als 6e, 27 x als 7e, 6 x als 8e, 

3 x als ge en 12 x als 10e. De 18 waarvan de datum ontbrak hebben ver

moedelijk ook blok 10 als 10e gedaan. Voor subgroep 1 telden we voorts 

de volgende afwijkingen in de genoemde volgorde: blok 5 v66r 4 (7x) , 

blok 6 v66r 4 (8x), blok 6 v66r 5 (4x). 

4. In figuur 2a zien we bij de subgroep 1, dat er een vrij groot gat is 

tussen blok 6 en 7 (de plaats van blok 10 is niet zo nauwkeurig aan 

te geven, zoals uit punt 3 bleek). De spreidingen tussen de blokken 

7, 8 en 9 is ook tamelijk groot. De verklaring hiervoor zal vermoede-

moeten worden gezocht in het ten einde lopen van het le semester, 

de aandacht opeisende tentamenperiode en de start van het 2e semester. 

De over loop in het (overvolle) 2e semester Iijkt het afronden van de 

laatste blokken erg bemoeilijkt te hebben. 

5. Bezien we figuur 2a dan valt op, dat subgroep 2 gemiddeld steeds 1 a 
2 weken na subgroep 1 de l.p. voor hetzelfde blok aflegt en soms is 

het interval nog iets groter. Blok 10 wordt duidelijk veel later 

(na de tentamenperiode) a£gerond en het gat tussen 6 en 7 is erg 

groot. Subgroep 3 ligt weer systematisch later dan subgroep 2 en is 

ook later begonnen dan subgroep 1 en 2. Het laatste geldt ook voor 

subgroep 4, die nauwelijks serieus heeft meegedaan aan de kursus, 

6. De gemiddelde score (gedeeld door de resp. norml is telkens het 

hoogst bij subgroep 1 (fig. 2b1. Subgroep 2 voIgt goed, maar heeft 

altijd meer pogingen nodig (fig. 2ct en heeft extra moeilijkheden bij 

de biokken 2, 7 en 9, 
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De gemiddelde score bij subgroep 3 is verhoudingsgewijs erg laag, 

terwijl het aantal pogingen minder is dan bij subgroep 2. Hierbij 

moet direkt worden bedacht, dat bij subgroep 3 de gemiddelde score 

bij blok 3 en 7 extra laag is, omdat daar veel studenten stopten 

(zie het afnemende aantal in tabel 1). 

wat de resultaten op de tussentoets betreft, valt nog op te merken dat deze 

hoger uitvallen dan in vorige jaren het proeftentamen, niet alleen gemiddeld, 

maar er zijn ook veel hoge cijfers. Bij deze vergelijking moet wel de kant

tekening worden gemaakt, dat de tussentoets in het algemeen op een later tijd

stip werd afgelegd dan het proeftentamen voorheen viel. Onmiskenbaar is echter 

het effekt van regelmatiger met de stof bezig te zijn geweest in deze opzet. 

Wat subgroep 1 betreft hebben we nog een aantal korrelatieberekeningen 

uitgevoerd: 

1. Korrelaties tussen de scores per blok: Van belang lijken slechts de 

korrelaties tussen de laatste pogingen van de blokken onderling en 

die tussen de laatste poging van blok n met de eerste poging van blok 

n + 1. Deze korrelaties zijn praktisch nihil in de meeste gevallen en 

worden daarom hier weggelaten. Ten dele kan dit een verklaring vinden 

in de geringe mate van spreiding die bij de l.p.-scores kan optreden 

(de scores liggen tussen norm en maximale score). Bij vergelijkbare 

kursussen vinden we ongeveer hetzelfde. Een belangrijker maat voor 

de prestatie in de kursus is wellicht de snelheid of duur voor elk 

blok, al is er wel een signifikante korrelatie met toetsscores. De 

korrelaties van het tijdstip waarop de l.p. van blok 9 (de meest be

trouwbare einddatum) viel met de score op blok 10 (t.t.), blok 11 

(e.t.) en het eindcijfer zijn respektieveIijk -.30, -.33 en -.37. 

Met andere woorden studenten met hogere scores zijn vaak eerder klaar. 

2. Korrelaties tussen de duur voor e.p. en l.p.: Uitgaande van de start

datum 6 september 1976 kreeg elke toetspaging een aanduiding hoeveel 

dagen sindsdien waren verstreken. Werd bij de eerste poging een vol

doende behaald, dan gold deze en dus ook het dagnummer tevens als laatste 

paging. Korrelaties tussen e.p. en l.p. van hetzelfde blok zijn dus 

niet zinvol voor de gehele groep (maar weI voor personen met herhaal

pogingen). Korrelaties tussen e.p.-en van verschill~nde blokken zijn 

weI goed te maken, evenals tussen l.p.-en en tussen l.p. blok n,en e.p. 

blok n + t. In al deze gevallen zijn tijdsperioden van de ene variabele 

niet bevat in die van de andere. Met andere woorden het tijdsinterval 

waarover een blok zich uitstrekt is steeds de te·korreleren variabele. 

De fout in de korrelaties als gevolg van de enkele afwijkende blokvolg

ordes is bij dit type data niet noemenswaard. Zie tabel 3. 



Tabel 3: Korrelaties tussen de duur van de blokken 

e.p.l lop.1 e.p.2 lop. 2Ie.p. 3 lop.3 e.p.4 lop.4 e.p.5 lop.5 e.p.6 lop.6 e.p.7 lop.7 e.p.8 lop.8 e.p.9 lop.9 

e.p.1 

lop.1 

e.p.2 .79 .81 

l.p.2 .54 

e.p.3 .58 .71 .78 

l.p.3 .57 .69 

e.p.4 .56 .64 .73 .79 

lop.4 .58 .71 .76 

e.p.5 .39 .53 .64 .74 .75 

lop.S .46 .44 .74 .72 

e.p.6 .31 .44 .53 .52 .77 .79 

lop.6 .35 .35 .58 .51 .75 

e.p.7 ,38 .46 .63 .67 .70 .62 .61 

l.p.7 .43 .46 .63 .66 .64 .59 

e.p.8 .38 .41 .63 .63 .67 .57 .82 .86 

lop.8 .42 .50 .71 .66 .65 .58 .80 

e.p.9 .33 .38 .59 .55 .62 .57 .72 .84 .90 

l.p.9 .34 .44 .65 .53 .59 .54 .69 .86 

e.p.tt .29 .30 .39 .62 .50 .• 34 .37 .43 .39 .41 

lop.tt .29 .34 .50 .54 .47 .29 .32 .28 .39 
. 
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Duidelijk blijkt dat er signifikante, positieve korrelaties zijn tussen 

de tijd die men voor de onderscheiden blokken nodig heeft. Deze zijn in 

het bijzonder hoog voor direkt op elkaar volgende blokken. Naarmate de 

blokken verder van elkaar verwijderd liggen zijn de korrelaties lager. 

De toets:vormen in de kursus 

Deze verdienen ook enige aandacht, omdat zij ten dele afwijken van de tot 

nu toe gangbare bij het vak. De nieuwe toetsvormen betroffen meervoudige 

keuzevragen en meervoudige waar-onwaar vragen (zie ook paragraaf 2.2.2). 

Daarnaast waren er voor twee blokken (10 en 11) open vragen, die bovendien 

een overzicht over de stof of een deel ervan vereisten. De bedoeling hier-

van is duidelijk: een vergelijkingspunt met het verleden en een extra kontrole 

of niet geheel andere zaken werden geleerd in deze opzet. Een vergelijking 

tussen de resultaten op de open toetsen enerzijds en die op de geprekodeerde 

anderzijds ligt voor de hand en werd dan ook verricht door een van de do

centen (Emck). Hij konstateerde het volgende: 

de cijfers voor het open deel (OV)zijn gemiddeld lager dan de cijfers 

voor het geprekodeerde deel (GV), resp. 6.9 ~ 1.8 en 8.2 ! .8. 

de korrelatie tussen OVen GV is positief, maar laag: .19 

als voorspeller van het (klassieke) e&m 2 tentamenresultaat doen OVen 

GV het elk slecht (korrelaties resp •. 09 en .24) en zeker slechter dan 

het klassieke e&m 1 tentamen het deed (korrelatie .50). De oorzaken zijn 

niet bekend, maar weI kan gewezen worden op het feit dat voor OV minder 

vragen dan op het tentamen gemaakt hoefde te worden (3 tegen 5). Boven

dien kan de procedure bij het OV nog van invloed zijn: studenten trekken 

uit een verzameling sommen en maken dus niet allemaal dezelfde sommen. 

Hoe voor de hand liggend de OV-GV vergelijking ook is, toch zijn er wat 

problemen aan die het trekken van konklusies bemoeilijken. Beiden zijn on

derdeel van eenzelfde kursus en de resultaten dus onderhevig aan de strate

gieen van studenten. De student weet hoeveel zijn OV-resultaat bijdraagt 

aan het cijfer en weet ook, zeker aan het einde van de kursus, hoeveel hij 

nog nodig heeft. Ongetwijfeld zal de inspanning vaak hierop afgestemd wor

den en dus ook het resultaat beinvloeden. Met andere woorden: OVen GV zijn 

gecontamineerd in de kursus. Een ander punt is, dat de resultaten, m.n. 

voor het GV-deel, minder spreiding vertonen dan bij een normaal tentamen 

door de aanwe~gheid van normen, waarboven men moet scoren. Korrelaties 

met andere variabelen kunnen daardoor kleiner uitvallen. 
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Het toepassen van verschillende toetsvormen kan een nuttige zaak zijn, 

als daarmee wei omschreven doelen worden beoogd (bijv. het toetsen of 

grotere delen van de stof worden overzien, of minder gestruktureerde 

problemen kunnen worden aangepakt, of bepaalde oplossingswegen worden 

benut). Een vergelijking van toetsvormen binnen eenzelfde kursus is echter 

problema tisch , omdat de invloed van de strategie van studenten niet be

paald kan worden. Als geruststelling kunnen wij niettemin vermelden, dat 

diverse voor dit doel opgezette onderzoekingen consistent zijn in de 

konklusie, dat de diverse toetsvormen evenwaardig zijn, mits ze met vol

doende zorg zijn gekonstrueerd. 

De tijd besteed aan de kursus 

Bij de evaluatie van het propedeuseprogramma van de Afdeling Elektro

techniek is o.a. aan de studenten gevraagd een schatting te geven van de 

tijd die men aan de verschillende vakken had besteed. Het verslag van 

de genoemde evaluatie is te vinden in de interne memo 12-78 van de Groep 

Onderwijsresearch. In dit verb and is het volgende stuk uit het genoemde 

stuk van belang: 

Tenslotte geven we in tabel 4 nog een overzicht van de gemiddelde, ge

schatte tijd voor de 1e semestervakken van de studenten die het yak in 

januari haalden, dus direkt na het semester. V~~r e&m 1 bij E 76 geldt 

1 april als datum waarop de balans werd opgemaakt, gezien de andere 

onderwijsvorm (geindividualiseerd, eigen tempo, e.d~). 

Tabel 4: Tijd besteed aan 1e semestervakken door studenten 

die het yak in januari haalden (voor e&m 1 april) 

E 76 " E~ 

volgen zelfstudie totaal ~l~n zelfstudie 

wisk. 10 137 117 254 149 121 

dig.techn. 31 46 77 25 36 

totaal 

264 

61 

lnl. autom. 35 43 78 39 34 73 

e&m 1 9 69 78 39 81 120 
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De resultaten voor beide jaren komen opvallend goed met elkaar overeen. 

De uitzondering hierop is e&m 1, waarvoor deze groep uit E76 aanzienlijk 

minder tijd nodig had dan dezelfde groep bij E75. 

De geschatte tijd van de andere groepen is hier van minder belang. ~ij 

maakten immers de kursus niet af. Hoeveel tijd zij in het 2e semester 

aan het vak hebben besteed is ons evenmin bekend. Wij vermoeden dat m.n. 

subgroep 2 wat meer tijd (gemiddeld) aan e&m 1 besteed zou hebben dan 

subgroep 1, indien zij de kursus zouden hebben afgerond. Desondanks lijkt 

de geschatte tijd die studenten moe ten investeren in de nieuwe opzet 

minder dan in de oude opzet. 
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5. De studieresultaten in het eerste jaar 

De opzet van e&m 1 kan effekten hebben op de studieresultaten van: 

a. andere vakken die tegelijkertijd worden gegeven 

b. e&m 2 en andere vakken van het 2e semester 

c. vakken die nog later in de studie voorkomen. 

Over c. kunnen we hier niets zeggen door het ontbreken van gegevens. 

Overigens lijkt het ons dat langere termijneffekten moeilijk te bepalen 

zijn door het optreden van vele intervenierende faktoren, selektieve 

uitval van studenten en fluktuaties in studieresultaten van verschil-

lende generaties studenten. Dezelfde aspekten spelen min of meer een rol 

bij de beantwoording van de punten a. en b., maar waarschijnlijk in min-

dere mate door dekortere tussenliggende tijdsperiode of het ontbreken 

daarvan. Wel speelt nog een rol het feit, dat het P-programma pas voor 

de tweede keer in de nieuwe opzet werd gegeven. Dit betekent dat er nog 

aanloopverschijnselen kunnen zijn (het programma is nog nietgestabiliseerd), 

die verschillen met het voorafgaande jaar kunnen veroorzaken, onafhankelijk 

van e&m 1. Om enig zicht op de effekten op de andere studieresultaten te 

krijgen, geven we daarom in dit hoofdstuk de resultaten in het eerste ------

jaar voor de diverse e&m 1 subgroepen die we eerder onderscheidden en 

voor zover mogelijk een vergelijking met de twee voorafgaande generaties. 

Met het oog op het laatste merken we nog op, dat we in een verslag over 

de evaluatie van het eerste jaar van de generatie E76 hebben gekonsta-

teerd dat de genoemde generaties weinig van elkaar verschillen op ver

moedelijk relevante faktoren, zoals gemiddelde v.w.o.-cijfers, verde ling 

naar vooropleiding e.d .. Een vergelijking lijkt dus toelaatbaar, al moet 

toch bedacht worden dat gebruikelijke fluktuaties over de jaren niet 

onderscheidbaar zijn over zoln korte perioue • 

De resultaten van de diverse subgroepen e&m 1 op andere vakken zijn te 

vinden in tabel 5 en een grafische presentatie van enkele gegevens uit 

deze tabel in figuur 3. Enkele kanttekeningen hierbij. 

1. Het deelnamepercentage aan een vak is in het algemeen lager naarmate 

men minder ver is gekomen in de e&m 1 kursus. Dit geldt voor het 2e 

semester het sterkste, met name voor de groepen die niet verder dan 

tot de helft van de kursus zijn gekomen. 

2. Het deelnamepercentage van de subgroep 5 die niet heeft meegedaan 

aan de kursus e&m 1 is meestal aanzienlijk lager dan dat van de sub

groepen 1 en 2 die de kursus afrondden of zeer ver waren gekomen. 

Een opvallende uitzondering is e&m 2, waar de deelname van subgroep 

5 het grootste was. 

3. De gemiddelde cijfers voor de andere vakken volgen de trend van de 

punten 1 en 2, maar de verschillen tussen de subgroepen zijn iets 

minder groot voor de 1e semestervakken, zowel direkt na het 1e se

mester als kumulatief in september van het 2e jaar. 



! 

le se-
mester 

le+2e 
sem. 

Tabel 5: De resultaten van de di,verse ;mb(~TOepen e&m 1 na het Ie semester (febr.77) en kumulatief na het 2e semester (sep.77) 

subgroepen: l=alles klaar in sps 2=7t/ml0 blokken (van de 11) 3=3t/m6 blokken 4=1 of 2 blokken 5==geen sps 

dig.technieken 1 ) autom. 

I subgroep 1 2 3 4 5 1 2 

deelnameperc. 70 86 85 42 10 91 86 
gemidd. 

7.8 7.4 6.4 5.9 -2) 8.0 7.2 
spreiding 

1.6 1.3 1.8 2.5 - 1.1 1.3 

deelnameperc. 90 93 73 42 76 92 86 
gemidd. 

7.8 7.3 6.4 6.4 6.0 8.1 7.3 
spreiding 

1.4 1.5 1.7 1,1 1.6 1.2 1.2 

wiskunde 20 e&m 2 

en program. 

3 4 5 

88 53 52 

7.0 6.8 7.7 

1.3 1.7 .9 

81 37 81 

7.1 7.6 7.3 

1.3 1,6 1.4 

wiskunde 10 

1 2 3 4 

94 93 88 47 

6.7 5.2 4.3 4.1 

1.9 1.8 1.8 2.9 

93 93 81 32 

7.0 5.9 5.4 4.2 

1,8 2.4 2.3 2.4 

netwerktheorie 

I 
, 

5 

76 

6.1 

2.2 

86 

6.2 

2,0 

1 

Noten: 
1) vak met veel vrijstellingen: bijna allemaal 

in subgroep 1. N.B.: waar voor een vak vrij
stelling is gegeven telt dit wei mee in het 
deelnameperc., maar niet in het gemiddelde. 

2) 2 onvoldoendes (5) 

3) 2 onvoldoendes (1) en 1 voldoende (8) 

4) 1 onvoldoende (4) 

5) 2 onvoldoendes (3 en 4) 

6) 2 onvoldoendes (1 en 5) 

7) 1 onvoldoende (2) en 1 voldoende (6) 

el.bouwst. 1 ) dig.rekenmachine 

Ii subgroep 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
, 

2e se- deelnameperc. 89 79 46 16 57 45 21 4 0 48 80 64 31 11 .52 84 64 62 16 52 78 43 46 16 43 
mester gemidd. 

6.3 5.6 4.6 3) 5.8 6.3 5.0 4} 6.5 6.1 4.9 3.5 5} 7.1 5.4 4.6 3.4 6) 7) 5.7 5.2 4.3 4.0 5.9 
spreiding 

-
2.2 2.5 1.9 - 2.8 1.8 2.6 - - 1.6 1.9 2.5 2.1 - 1.7 2.0 3.3 1. 5 - - 1.0 1.5 1.5 1.0 2,8 

prakt.rekenmach. prakt.aut.en pro autodidaktos 1 p-colloquium 

subgroep 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

deelnameperc. 85 86 65 21 57 83 64 50 11 67 92 93 69 32 67 86 79 69 16 62 
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Figuur 3: Deelnamepercentages en gemiddelde resultaten van subgroepen e&m 1. 
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4. De deelnamepercentages aan praktlka, A,D.l en p .... .colloquium geven 

nog veel duidelijker de trend weer van de vorige punten., 

We zien hier dus, evenals in hoofdstuk 4, dat de meer suksesvollen in 

de e&m 1-kursus ook bij andere vakken betere studieresultaten boeken. 

V~~r subgroep 1 zijn voorts een aantal korrelaties berekend van enkele 

e&m 1 variabelen met studieresultaten in het 1e jaar: tabel 6, Deze zijn 

niet erg hoog, maar toch wei redelijk te noemen voor het eindcijfer en 

voor de laatste betrouwbaar geregistreerde datum in de kursus (datum blok 9), 

Korrelaties tussen studieresultaten zijn zelden veel hoger, tenzij het 

zeer aan elkaar verwante vakken betreft. De gepresenteerde korrelaties zijn 

door de selektie uit de 1e jaars uiteraard onderhevig aan de zogenaamde 

"restriction of range". Ze zouden hoger kunnen uitvallen, als we statistisch 

de scores op de e&m 1 variabelen van de resterende 1e jaars zouden schatten. 

Dit hebben we niet nagegaan. 

Tabel 6: Korrelaties van e&m 1 variabelen met studieresultaten 1e jaar 

! e&m 1 variabelen 
I 
I 

alleen subgroep 1 

1e jaarsvakken cijfer datum score score 
1e jaarsvakken blok 9 eindtoets tussentoets 

t1: na dig. teeM. .47 -.37 .26 .37 
1e sem. 

aut.en progr. .29 -.20 .28 . .42 

wisk.lO .37 -.38 .37 .25 

t2: na wisk.10 .37 -.37 .34 ,22 
2e sem. 

wisk.20 (sept77) .46 -.36 ,24 ,27 

e&m 2 .22 -.33 .06 .35 

p-eolloq. .31 -.25 .09 .18 

netwerkth. ,36 -.59 .24 .30 

el.bouwst. .51 -.51 .39 ,39 

digit.techn. .49 -.40 .26 .38 

dig.rekenm. .31 -.33 .23 ,31 

aut.en progr. .33 -.23 .26 ,38 

aantal vakken ge- .26 -,23 .29 .29 
haald 1e sem. 

aantal vakken ge- .30 -.48 .29 .. 26 
haald 2e sem. 1) 

som vwo wisk. + .54 -.52 .33 ,44 
nat. 

1) De gebruikte kategorieen gehaald (1 :;: meeste gehaald, enz.) zijn hier 

gespiegeld om de presentatie te vergemakkelijken. 
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Wat de resultaten in het le jaar van deze E-generatie (1976) betreft, in 

vergelijking met voorafgaande jaren, kunnen we weer gebruik maken van het 

al eerder genoemde verslag over de evaluatie propedeuse E-76. Over e&m 1 

zelf wordt daar vastgesteld, dat de resultaten op het tijdstip juni bij 

E-76 iets hoger zijn dan bij E75 en E74 (gemiddelden en standaarddeviaties 

respektievelijk 6.97 en 1.96,6.50 en 1.95,5.94 en 2.16). Het aantal stu

dent en dat heeft deelgenomen aan het tentamen (en/of de i.s.s.-kursus) ligt 

echter iets lager: voor E76-75-74 respektievelijk 73%, 86% en 89%. De deel

name aan het vervolq-e&m 2-i8 bij E76 duidelijk veel lager: 33% in 1976 en 

66% in 1975 (op tijdstip september), terwijl E74 in juni al op 60% kwam. 

V~~r de volledigheid volgen hier nog de gemiddelden en standaarddeviaties 

voor e&m 2 van E74 en E75 per september en van E74 per juni: 6.24 en 1.78, 

5.52 en 1.84, 6.37 en 2.31. Het gemiddelde resultaat van E76 is in vergelij~· 

king met de andere generatie in het nieuwe proqramma beter. Een verbetering 

t.o.v. het oude programma is uit onze cijfers echter niet te halen. Zie in 

dit verband ook p.42, punt 15. 

We citeren nu een groot stuk uit het eerder genoemde evaluatierapport om een 

beeld te geven van het gehele studiejaar, dat als referentiekader kan dienen 

v~~r een waardering van de kursus e&m 1 zelf en waarin ook een beperkte ver

gelijking met voorafg~ande jaren wordt gegeven. 

Proberen we een voorzichtige balans van het bovenstaande op te maken. 

Wij hebben de indruk dat de studieresultaten in het le semester de laat

ste jaren (1975, 1976) tamelijk stabielzijn, hoewel het deelnamepercen

tage iets lijkt terug te lopeno De resultaten in het nieuwe programma 

lijken beter dan in 1974 in het le semester, als we de vakken digitale 

technieken en inleiding automaten enerzijds mogen vergelijken met me

chanische verschijnselen en werktuigbouwkunde anderzijds naar bijv. moei

lijkheidsgraad. Het komt ons echter voor dat deze laatste veronderstel

ling niet juist is en het oude programma iets zwaarder was. 

In het 2e semester zien we dat de resultaten van E 76 en E 75 bij wis

kunde 20 en e&m -2'minder goed zijn dan in het oude programma. Netwerk

theorie 1 lijkt traditioneel een struikelblok en daar is als minstens zoln 

grote hindernis elektronische bouwstenen bljgekomen. Bier geldt evenzeer 

dat we enerzijds el. bouwstenen en digitale rekenmachines in het nieuwe 

programma niet kunnen vergelijken met anderzijds thermische verschijn

selen en een W&Mw-vak in het oude programma. WeI komt het ons voor dat 

het nieuwe 2e semesterprogramma zwaarder is. 

Wij willen er met nadruk op wijzen, dat de bovenstaande opsomming van 

resultaten niet zonder meer leidt tot duidelijke oorzaken voor eventuele 

verschillen. Deze oorzaken kunnen nl. velerlei zijn. Een ervan kunnen we 

wel vast uitslui.ten: op de peginkenmerken di.e wij onderzochten verschil-
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len de generaties 1976, 1975 en 1974 nauwelijks. De mogelijkheid, dat in 

het nieuwe programma de onderlinge zwaarte van het le en 2e semester 

minder in evenwicht is dan in.het oude programma, en daardoor hij.draagt 

aan sommige minder goede resultaten is echter reeel aanwezig. 

Bezien we nu de resultaten voor de hele propedeuse van het nieuwe pro

gramma. In mededeling nr. 4 stellen we vast, dat in september van het 

2e jaar in totaal 63 studenten van de generatie E 75 aile vakken of alles 

op een na hadden gehaald. Op een generatie van 189 is dat 33%. Deze stu

denten zijn dus min of meer tlbij", volgens programma. V~~r E 76 hebben 

we een iets andere indeling gemaakt naar het aantal behaalde vakken per 

september van het 2e jaar. In de tabel hieronder ziet men de percenta

ges (N=191). 

Tabel 7: Percentage studenten van E 76 dat een bepaald aantal vakken 

heeft gehaald. 

1 2 3 4 5 

aantal vakken 
10 (=a11es) 8 of 9 6 of 7 4 of 5 0 tIm 3 

gehaald 

% 14 19 17 18 30 

De kategorieen 1 en 2, dat wil zeggen 8 tot 10 vakken gehaald, is 33%. 

Deze kategorie is weliswaar iets ruimer dan de voornoemde kategorie bij 

E 75, maar we kunnen toch wei stellen dat het resultaat van E 76 niet 

veel afwijkt van dat van E 75 (33% met aile vakken of op een na). 

V~~r de volledigheid geven we hieronder in tabel 8 de tussenstand na 

het 1e semester. 

Tabel 8: Percentage studenten van E 76 dat x-aantal vakken heeft gehaald 

na het 1e semester 

aantal vakken gehaald: 3 2 1 of 0 

% : 63 24 13 

Het vierde 1e semestervak (e&m 1) was op dat moment door de meesten nog niet 

afgerond, hoewel de onderwijsvorm dat niet uitsloot. Tentamen erover had men 

kunnen afleggen in januari, wat slechts weinig was voorgekomen. 

Tot zover het stuk aangehaald uit het evaluatierapport over de propedeuse. 
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De resultaten in hoofdstuk 4 en 5 overziend, moe ten we nog de belang

rijke vaststelling maken, dat de groep die de kursus afmaakten ook in 

andere op4ichten (achtergrond, andere P-resultaten) goed te voorschijn 

kwam. Dit wijst erop, dat in deze opzet geen resultaten worden geboekt, 

die afwijken van wat verwacht mag worden, zoals het aanleren van geheel 

andere vaardigheden, het slagen door gokken, extreme selektie, bevoor

echten van de minder geschikten voor de studie. Kritiek in deze zin moet 

o.i. als tendentieus worden beschouwd. 
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6. De menin2en van de studenten 

Wat dit punt betreft, beschikken wij over gegevens verzameld via een 

schriftelijke vragenlijst, die in het begin van het tweede semester 

per post werd toegestuurd. Over deze vragenlijst rapporteren wij apart. 

Wij vermelden hier slechts enkele punten die op e&m 1 betrekking hebben. 

Daarbij moet men wel bedenken, dat de respons op deze vragenlijst 53% 

van de generatie E 1976 is. 

Over de kursus e&m 1 werden in de vragenlijst een aantal aparte vragen 

gesteld, gezien de nieuwe opzet. Deze leverden de volgende resultaten op. 

De mogelijkheid om in het eigen tempo te studeren wordt inhet algemeen 

niet erg nuttig gevonden door 70%. Het percentage dat dit voor zichzelf 

ongeschikt vindt, is echter veel lager 49% en 29% vindt het voor zich

zelf weI geschikt. 

Er zijn maar weinig studenten die deze opzet voor drie of vier vakken 

van de vier in totaal zouden willen, voor 2 4egt 36%, voor 1 30% en voor 

geen 27%. 

De nadruk op het schriftelijk materiaal i.p.v. kolleges en instrukties 

beinvloedt in het algemeen de studie van de stof ongunstig (36%), 

gunstig (21%) of neutraal (42%). Persoonlijk acht men deze invloed on

gunstig 38%, gunstig 28% of neutraal 35%. De meningen lijken op dit punt 

dus ruwweg in drieen uiteen te vallen. 

Vakken die via schriftelijk materiaal te bestuderen zijn, vindt men: 

e.m. 1 (ja 41%, misschien 23%), dig.t. (ja 33%, misschien 36%) en inl. 

autom. (ja 31%, misschien 38%). Ook hier ruwweg een driedeling over de 

kategorieen neen, misschien ja. Beslist minder goed geschikt vindt men 

wisk. 10 (71% neen, 20% misschien) • 

De kolleges e.m. 1 voor andere afdelin2en werden door zo'n 26% gevolgd, 

maar gemiddeld niet erg vaak. De vra2eninstrukties werden gemiddeld 

matig bezocht. De grote spreiding wijst er echter op, dat er zowel regel

matige bezoekers als niet-bezoekers waren. 
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De meervoudige keuzevraag heeft de voorkeur boven open vragen 

bij 48%, terwijl 35% geen voorkeur heeft. 

Het bezwaar dat deze opzet onpersoonlijk is t.a.v. het kontakt met de 

docent wordt slechts door 19% gedeeld, 64% is het hiermee oneens. T.a.v. 

het kontakt met de medestudenten ligt dit geheel anders: 70% is het er 

dan mee eens en 20% mee oneens. 

Vervolgens geven wij een kort overzicht van de resultaten bij de andere 

vragen uit de vragenlijst. Hierdoor ontstaat een beeld van e&m 1 in ver

gelijking tot de andere vakken van het semester, althans op een aantal 

punten. 

De volgende aspekten werden onderscheiden 

voor de vakken wiskunde 10, e.m. 1, dig. technieken en inl. automaten: 

1. mate van voor e.m. 1 duidelijk minder overlap dan voor wis

kunde 10, voor de andere vakken was dit aspekt niet 

van toepassing 

2. zelfstandigheid in het verwerken van de leerstof was het meest verhoogd 

bij e.m. 1 en duideIijk minder verhoogd bij de andere 

vakken, het laagst bij wisk. 10 

3. het abstraktieniveau was eveneens het meest verhoogd bij e.m. 1, de 

andere vakken verschilden onderling weinig, maar 

weI met e.m. 1 

4. moeilijkheden met de tijdplanning kwamen veel meer voor bij e.m. 1, 

de andere vakken verschiiden onderling weinig, maar 

weI met e.m. 1. 

Van de respondenten wil 74% tussentijdse 

toetsen voor de diverse vakken. Het gemiddelde aantal dat deze groep 

wenst varieert nogal: 

voor wiskunde 10 2.5 (s.d. 1.5), voor e.m.t 3.3 (s.d. 2.36), voor digit. 

t. 1.5 (s.d .. 8) en voor inl. autom. 1.5 (s.d. 9). Opvallend is de grote 

spreiding bij e.m. 1: men denkt er kennelijk nogal gevarieerd over. Ook 

opvallend is dat bij de andere vakken het gemiddelde steeds tenminste 

1.5 hoger ligt dan het werkelijke aantal toetsen of proeftentamens. 

De spreiding tussen de toetsen wil men ongeveer om de 3 a 5 weken. Of 

dit geldt per vak of voor aIle .samen is niet geheel duidelijk uit de 

vraagstelling. Vermoedelijk bedoelt men het laatste. 
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De bijdrage aan het studieresultaat door diverse elementen (kollege, 

diktaat, oefeningen, zelfstudie, voorkennis) varieert per vak. Begrijpelijk 

is de belangiijke-roi van voorarzelfstudie bij e.m. 1 en in mindere mate 

bij dig t. en ini. autom. tegenover de grote rol die de instrukties wis

kunde 10 spelen bij dat vak. 

De gelegenheid om vraagstukken te oefenen onder begeleiding wordt zeer 

duideIijk onvoldoende gevonden (62% van de antwoorden). 

De orienterende funktie op de studie, de karriereperspektieven en de persoon

Iijke ontwikkelingsmogelijkheden is enigszins geringer bij e.m. 1 en wis

kunde 10 vergeleken met de andere vakken. 

Tensiotte zijn er nog een aantal opmerkingen over o.a. e&m 1 gemaakt aan 

het einde van de vragenIijst. Wij hebben deze enigszins gerubriceerd en 

geven ze hieronder weer zonder vermeiding van het aantal keren dat een 

opmerking werd gemaakt. Het belang van deze opmerkingen in dit versiag 

is met name, dat zij nuttig kunnen zijn bij de opzet van soortgeIijke 

kursussen. Het bIijven echter individuele opmerkingen, die soms aItijd 

zullen worden gemaakt en soms onafhankelijk van deze opzet zijn, maar 

in ieder geval steeds afgewogen moeten worden tegen de evaluatie in 

zijn geheel. 

1. studiemateriaal: 

2. 

1.1 het diktaat e&m 1 is te oud 

1.2 het diktaat e&m 1 is niet geschikt voor zelfstudie 

1.3 het diktaat geen voorbeelden 

1.4 het vraagstukkenboek geeft te weinig uitgewerkte voorbeelden 

1.5 het vraagstukkenboek wordt onduidelijker als men er verder 

in komt door het ontbreken van uitgewerkte berekeningen 

1.6 de aansluiting tussen enerzijds diktaat en vraagstukkenboek 

en anderzijds de toetsvragen laat te wensen over 

1.7 de vraagstukken zijn van een lager niveau dan de toetsvragen 

1.8 de vragen (welke?) betreffen soms in feite het toepassen van 

wiskunde, i.h.b. hoofdstukken van wiskunde 20 

1.9 de handleiding is onoverzichtelijk door de verschillende 

notaties van teken, e.d. 

2.1 instrukties zijn gewenst 2 a 3 maal per week, bijv. op maandag 

en donderdag 

2.2 instrukties zijn moeilijk te volgen, daar tijdens een instruktie 

vragen over verschillende blokken aan de orde komen 
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2.3 men komt onvoldoende aan bod tijdens de instruktie (begeleiding 

onvoldoende) 

2.4 de uitieg op de instrukties Iaat te wensen over 

3. organisatie: 

3.1 toetsen waren niet op tijd klaar (vertraging, o.a. met Kerstmis), 

o.a. voor blok 8 en 9 

3.2 er zaten fouten in de toetsen 

3.3 openstelling van de toetsruimte in het 2e semester onvoldoende 

3.4 door het rooster was er in feite maar een middag waarop toetsen 

konden worden afgeIegd 

3.5 men kon slechts op een tijdstip in de week (instruktie op 

vrijdag) vragen stellen, als men gezakt was voor een toets 

3.6 er zou 's avonds gelegenheid moeten zijn v~~r het afleggen 

van toetsen 

3.7 falen op een toets betekent vaak een week wachten voor een 

nieuwe poging 

3.8 de kursus werd pas drie weken na het begin van de kolleges 

uitgelegd, waardoor vertraging ontstond 

3.9 minimum datum voor de eerste toets gewenst, anders voIgt uitstel 

van de start, waardoor men niet half december klaar.is 

3.10 er moeten limieten worden gesteld, anders verslapt men omstreeks 

blok 6 

3.11 een voorstel is een toets per twee weken 

3.12 er zijn teveel toetsen, beter ongeveer vier 

3.13 met de puntentelling werd gerommeld 

3.14 het ontbreken van kolleges is een bezwaar 

3.15 niet-geslaagden zouden de mogelijkheid moeten hebben de 

instrukties verder te volgen 

3.16 de terugkoppeling schiet tekort: je weet niet wat je fout deed 

3,17 meer persoonlijke begeleiding gewenst, vooral in het begin 

3.18 een bezwaar van de toetsvorm is dat bij een klein foutje alles 

fout is, terwijl bij de toetsvorm van blok 10 en 11 daarvoor 

slechts een aftrek plaatsvindt 

3.19 met moet alles van buiten Ieren voor de toetsen, terwijIop 

het tentamen vier A4-tjes met aantekeningen mogen worden 

meegenomen. 
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4. Neven-effekten: 

4.1 andere vakken komen in het gedrang, m.n. de opgaven inleiding 

automaten en programme ring en digitale technieken 

4.2 het systeem is psychisch deprimerend voor eerstejaars, als ze 

enkele keren zakken in het begin 

4.3 er wordt teveel aandacht en tijd besteed aan slechts een vak 

van het programma 

4.4 het systeem is te tijdrovend, i.h.b. door de toetsen: een biok 

kost voor studie en toets samen ongeveer 12 uur 

4.5 er bestaat gedurende Iangere tijd een tentamensfeer 

4.6 er ontstaat een konkurrentiesfeer, tijddruk en opjaging, waar

door met toetsen gaat afleggen waar men nog niet klaar voor is 

4.7 studenten gingen antwoorden van toetsen meenemen, omdat de 

terugkoppeling onvolaoende was. 
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7. Het kostenaspekt 

Diverse kostenelementen zijn te onderscheiden aan elke onderwijsvorm. Een 

kwantitatieve bepaling ervan is echter gewoonlijk moeilijk of vrijwel on

mogelijk. Toch worden door beleidsinstanties steeds weer vragen gesteld 

hierover, gissingen gemaakt en bij het ontbreken van cijfers snelle konklu

sies getrokken op grond van zeer selektieve informatie vaak. We zuIIen in d 

hoofdstuk trachten iets meer duideIijkheid te scheppen omtrent de kostenasp 

ten verbonden aan geindividualiseerde onderwijssystemen, en zo mogelijk eni 

cijfers te geven. De nadruk ligt daarbij op de onderwijslast voor de docent 

2~~~_~~~_~~~~~~E~~~~~_~~~_~~_~~~~~~~~~~~j~~ willen we hier kort zijn. Het 

betreft voornamelijk de hoeveelheid die men moet steken in de kursus • 

. diverse onder'zoekingen (Verreck, 197.3 en PIomp,1974 bijvoorbeeld) bIijkt da 

de studenten gemiddeid nauwelijks meer tijd,kwijt zijn aan een geindividual 

seerd systeem dan aan het tradi.:t;:ionele kol'legesysteem. 'l;'wee kanttekeningen 

hierbij. Ten eerste leert een grote hoeveelheid onderzoek, dat bij alle tij 

schattingen en -schrijvingen door personen grote verschillen optreden en de 

spreiding meestal zeer aanzienlijk is. Dit relativeert elk gemiddelde, onge 

acht de onderwijsvorm waar het om gaat. Ten tweede is het kriterium waaraan 

de bestede tijd afgemeten moet worden niet duideIijk bepaaid. Als bijvoorbe 

de stof beter, grondiger werd geleerd in een i.s.s. (individueel studiesyst 

dan in een k.i.t.s. (kollege-instruktie-tentamen systeem) en aldus de verde 

studie gunstig beinvloedde (resultaten die in empirisch onderzoek meestal i 

derdaad werden gevonden) dan zou dit ook in aanmerking genomen moeten worde 

De meest voorzichtige ~~~~~~~~~ lijkt ons, gezien het bovenstaande: het is 

niet duidelijk gebleken, dat bij een i.s.s. de studenten gemiddeld meer "ko 

(lees: studie) moeten investeren voor dezeIfde "opbrengst" (lees: leerresul 

als gemiddeid in een k.i.t.s., eventuele meerkosten gaan naar aIle waarschi 

lijkheid samen met een hogere "opbrengst". 

Kort willen we ook zijn over de ~~~~~!~~~_~~_~~~~~~~~j~~_~~~~~~~~~~~~~~. De 

zijn namelijk sterk afhankelijk van de omvang van de kursus, het aantal stu 

ten, de organisatorische opzet (bijvoorbeeld wel of niet instrukties, 

kum, kolleges, video- en filmgebruik) en zeker niet op de laatste 

al dan niet geautomatiseerd zijn van de administratie. Om met het laatste 

beginnen: Verreck (1973) vermeldt over de niet-geautomatiseerde kursussen 

nische mechanika bij de afdeling werktuigbouwkunde (gegeven in 1970 en 1971) 

dat de kosten aan student-assistenten (hier dus gerekend tot de materiele k 

naar schatting ongeveer f15.000 tot f20.000 per kursus zullen zijn geweest 

(aantal beginnende studenten respektievelijk 159 en 110, aantal student-assi 

stenten respektievelijk 10 en 8). Deze kosten zijn (aldus Verreck, 1973) sle 

aanvaardbaar in de experimentele fase. Zij verdwijnen wanneer men bereid is, 
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bij een niet-geautomatiseerde opzet, in het kurriculum een onderdeel op te 

nemen dat ouderejaarsstudenten ertoe verplicht deel te nemen aan het verzorgen 

van onderwijs aan jongerejaars, zijnde de realisering van eindtermen betrek

king hebbend op zaken als ontwikkelen van sociale en kommunikatieve vaardig

heden, doceerervaring, e.d. In feite wordt bijvoorbeeld in de V.S. in derge

lijke kursussen vaak gebruik gemaakt van studenten die hiermee kredietpunten 

verwerven. 

De materiele en ruimtelijke voorzieningen betreffen verder in ieder geval: 

- enig reprowerk met betrekking tot de toetsboeken (een beperkte oplage) de 

kosten voor handleidingen en diktaten worden verhaald op de studenten 

- een toetsruimte met voldoende zitplaatsen, meestal permanent in te richten 

in samenhang met het volgende punt 

- een ruimte om toetsboeken op te slaan (en zorgvuldig te bewaken!) 

Bij automatisering wordt vereist: 

- een terminal met kaartlezer 

- antwoordkaarten voor de toetsskores (voorbedrukte streepjeskaarten) 

- een telefoonverbinding met het rekencentrum 

- een assistent, die vooral belast is met zaken als toetsuitgifte en -skoring 

(niet noodzakelijk voor de volledige werktijd) 

- komputerprogramma's (deze bestaan reeds in algemene vorm voor diverse kursus-

sen). 

Bij deze laatste vijf punten moeten we direkt opmerken, dat zij niet voor elke 

kursus afzonderlijk nodig zijn. Integendeel, bij het naast elkaar bestaan van 

diverse i.s.s.-kursussen is het gebruik aanzienlijk doelmatiger. In feite be

staan de vijf genoemde voorzieningen al aan de T.H.E. en wordt er ook door 

andere instellingen van wetenschappelijk onderwijs gebruik gemaakt van de kom

puterprogramma's. 

De !;:~~!;:l-:::~!~ is voorlopig, want we hebben geen goed zicht op soortgelijke kos

tenaspekten bij een k.i.t.s., en luidt: er zijn aan i.s.s. misschien meer ma

teriele en ruimtelijke kosten verbonden dan aan een k.i.t.s., maar er zijn mo

gelijkheden om deze te verminderen door een doelmatiger gebruik van onderwijs

mogelijkheden en apparatuur. 

Komen we nu toe aan het ~~~'::':~.!'SP':~':_~~~_~~_~~5:::~!::!i~::. Wij vertalen dU 

hier in de ~~~~~!i~!~~E ofwel het aantal uren dat de docent(en) er in steekt 

(steken). Alvorens dit wat nauwkeuriger te bezien, past het enkele opmerkingen 

te maken over de "opbrengst" voor de docent(en). Veelal betekent het opzetten 

van een i.s.s. dat de docent zich aanzienlijk meer moet verdiepen in de stof 

dan bij een k.i.t.s. Zijn inzicht kan daardoor toenemen. Ook leert hij zijn 

onderwijs zeer zorgvuldig op te zetten, daar fouten in een i.s.s. snel aan 
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het licht komen. Niet te verwaarlozen is ook het vertrouwd raken met onder

wijskundige problemen van velerlei. aard en de hier eventueel mee gepaard 

gaande bezinning op het didaktisch handelen. Al deze "baten" zijn van imma

teriele aard, nochthans moet men ze eerlijkheidshalve in aanmerking nemen in 

dit verband. Ze komen ook in het k.i.t.s. voor, maar zijn bij een i.s.s. vaak 

pregnanter. 

Bij het beschouwen van de onderwijslast in een i.s.s. moeten we nog enkele an

dere punten in gedachten houden. Ten eerste is deze afhankelijk van dezelfde 

punten die we hiervoor al noemden bij de materiEHe kosten: omvang van de kur

sus, aantal studenten, gebruik van audiovisuele hulpmiddelen, organisatorische 

opzet, automatisering. Er is dus geen algemene konklusie op dit punt voor clke, 

willekeurige i.s.s.-kursus. Ten tweede is de feitelijke onderwijslast natuur

lijk ook afhankelijk van de kennis, vaardigheden, werktempo, enz. van de do

cent(en). In feite is over de onderwijslast dus ook weinig te zeggen in alge

lnene zin. Daar echter de diskussie over de invoering van i.s.s.-kursussen zich 

de laatste tijd vooral hierop richt, zullen we toch trachten enkele cijfers 

bijeen te brengen en een vergelijking te maken met het k.i.t.s. op gevaar 

dat deze cijfers uit hun verband worden gelicht en/of verkeerd worden gebruikt. 

Braak (1974) vermeldt enkele cijfers met betrekking tot de ~~~~~~E~~~~~~~!~~~' 

Deze fase dient volgens hem te beginnen een a twee semesters voor het begin 

van de kursus, als het gaat om het ombouwen van een bestaande kursus. Een en 

ander is me de afhankelijk van de grootte van de kursus, de ervaring die men 

heeft met de nieuwe vorm en het aantal medewerkers aan de voorbereiding. Voor 

een kursus die naar omvang redelijk goed overeenkomt met e&m 1 schat hij dat 

een docent naar schatting driekwart jaar voorbereiding nodig heeft. Daar komt 

een kwart jaar bij voor het reproduktie klaar maken van de manuskripten. De 

voorbereidingstijd neemt toe als nieuwe kollegediktaten worden geschreven of 

als een nieuw praktikum, o.i.d. wordt ingericht. De voorbereiding van een blok 

vraagt gemiddeld twee weken, aldus Braak. Bovenstaande cijfers zijn uiteraard 

zeer globaal en sterk gebaseerd op de ervaringen van Braak en zijn kollega's 

met leerstof in de technische mechanika. 

Wat de voorbereiding voor een tweede keer geven van de kursus betreft, beschik

ken we over enkele cijfers verzameld door ~en van de medewerkers. aan de kursus 

e&m 1. Deze heeft in een periode van vijf weken de tijd geregistreerd die hij 

besteedde aan het systeem, wat voornamelijk het voorbereiden van de herhaling 

van de kursus betrof. Niet aile voorbereidingstijd viel ill deze periode. Wei 

was cr een gedetailleerde opgave van het verrichte werk. Op basis hiervan maak

ten we een schatting van de niet-geregistreerde voorbereidingstijd. We komen 

dan tot de volgende specifikatie: herziening materiaal + adillinistratie volgens 

opgave 66 uur, idem aanvulling volgens onze schatting 50 uur, nieuwe vragen 
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maken 21~ uur, komputer-voorbereiding 12~ uur, diversen (vergaderingen, be

sprekingen, voorlichting) 17~ uur. 

De totale voorbereidingstijd voor de eerste herhaling komt hiermee op 167 uur, 

waarvan 117 uur werd besteed in de genoemde periode van vijf waken. De laatst

genoemde 117 uur is volgens dezelfde medewerker bijna alle reeal bestede werk

tijd in die periode. 

Als we aannemen dat de gemiddelde medewerker niet meer effektief bestede werk

uren aflevert (netto-werkuren) en de schattingen van Braak (1974) over de eer

ste voorbereiding bruto waren, dan kunnen we deze omrekenen tot netto-uren. 

In totaal schatte Braak e~n jaar voorbereiding door een docent. Op basis hier

van, zeg 120 netto-uren in vijf weken en onder aftrek van zes weken vakantie, 

vrije dagen e.d., komt dit neer op 45/5 x 120 = 1104 netto-uren eerste voorbe

reiding. 

De netto voorbereiding voor een blok voor een nieuwe kursus zou volgens deze 

methode uitkomen op 2/5 x 120 48 uur. Hierin zit niet de administratie en 

het klaarmaken v~~r de reproduktie. 

Kort samengevat is de geschatte onderwijslast voor een geautomatiseerde i.s.s. 

kursus van de omvang van de kursus e&m 1, en volgens dezelfde opzet op grond 

van de hiervoor genoemde getallen, overwegingen, aannamen en berekeningswijzen 

ongeveer !!22_~~~_~~~~~~_y~~~e~~~~9~~2 en ongeveer !22_~~~_Y~~~_9~_~~~~~~_~~~: 

~~!~~2' 

~~_~~9~~~j~!~~~_~~j9~~~_~~~_!~E~~_Y~~_9~_~~~~~~ kunnen we bij het ontbreken 

van exakte cijfers alleen maar schatten. Wel kunnen we daarbij ervaringsgege

yens uit de i.s.s.-kursusen bij mechanika en bij e&m 1 benutten, zoals het te 

verwachten aantal individuele gesprekken met studenten, het voortijdig afbre

ken van de kursus door studenten. Voor de vergelijking met het k.i.t.s. zullen 

we, waar nodig, uitgaan van een studentengroep van 200 studenten. 

We onderscheiden de volgende komponenten: 

a. Gesprekken met studenten die herhaald falen op een toets. 

Per 100 studenten ca. 50 gesprekken van gemiddeld ~ uur over de hele kur-

sus. Voor 200 studenten dus totaal: 50 uur 

b. Spreekuren: vallen ten dele samen met de genoemde gesprekken. 

Stel 3 uur/week over 15 weken voor 2 docenten 

c. Administratie, problemen oplossen, e.d. 

Stel 8 uur/week over 15 weken 

d. Instruktie: deze stellen we gelijk aan de verderop te 

noemen instruktie in het K.I.T.-systeem (zie b) 

90 uur 

120 uur 

259 uur 
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Daarbij maken we wel de kanttekening dat de instruktie

voorbereiding van degenen, die het geindividualiseerde 

systeem hebben opgezet, en in het bijzonder de toetsen 

hebben gemaakt, aanzienlijk minder tijd kost dan de norm 

aangeeft. 

e. Nakijken van toetsen met open vragen bij 2 blokken. 

Niet alle 200 studenten zullen de kursus afmaken. 

Schatten ve voor tussen- en eindtoets respektievelijk 

180 x ~ uur + 150 x ~ uur dan krijgen we 45 + 75 = 
f. Voorbereiding, zoals hiervoor geschat 

totaal 

totaal 

110 uur 

170 uur 

Ter vergelijklng geven we hieronder de onderwijslast voor het yak e&m 1 voor 

E, indien het op de traditionele manier zou worden gegeven, dat wil zeggen 

kollege + instruktiegroepen + tentamen. Deze berekening werd ons verschaft 

door de heer van Rest van de afdeling natuurkunde, die hiervoor de publika

tie S.A.B.-206 gebruikte. Hij is uitgegaan van 218 onderwijsvragenden, ter

wijl wij voor het gemak met 200 onderwijsvragenden rekenden. Het verschil 

ons niet zo belangrijk. 

a. Kollege, 28 semesteruren, 218 onderwijsvragenden 

~~~!:::_~~~;e~~~~!:: 
Voorbereiding 

Geven Ie groep 

Tentamineren (4x) 

~~~!~~~~_~~~E~~~~!:: 
218 x 0.8 

4~ uur/gidsuur 

2 uur/gidsuur 

50 uur/gidsuur 

Totaal a) : 596 uur 

126 uur 

56 uur 

240 uur 

422 uur 

174 uur 

b. Instrukt}e, 14 semesteruren, 218 onderwijsvragenden, totaal 7 groepen 

~~~!:~_~~~:e~~~!:!: 
Voorbereiding 

Geven e.erste groep 

~~~!~~~~_~~~;e~~~~!:: 

4~ uur/gidsuur 

2 uur/gidsuur 

Geven 2e e.v. groep a 2 uur/gidsuur groep 

Totaal b) 259 uur 

Totaal a) en b}: 855 uur ======================== 

63 uur 

28 uur 

91 uur 

168 uur 
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De onderwijslast - voorbereiding en verzorging voor de eerste herhaling 

van de kursus in 1. s. S. VOrIn en in k. 1. t. s. vorm 1s volgens boven-

staande berekeningen en schattingen respektievelijk 799 uur en 855 uur. 

Alvorens we deze getallen gaan vergelijken moeten nog enkele kanttekeningen 

worden gemaakt: 

1. Bij de i.s.s. onderwijslast is, in tegenstelling tot het k.i.t.s., nog 

geen rekening gehouden met de tentamens. De groep die het i.s.s. niet 

met een voldoende afrondt doet tentamen. Deze groep is ca. 1/3 van het 

totaal, d.w.z. 70 studenten. De vermenigvuldigingsfaktor is 0,8 (zie 

variabele komponent). Totaal moet er dus nog 70 x 0,8 = 56 uur worden 

bijgeteld. 

2. De berekening van de vaste komponent bij het k.i.t.s. (zie punt a) van 

422 uur lijkt ons wat aan de ruime kant. De docenten van het i.s.s. 

menen o.g.v. hun ervaring met een vergelijkbaar kollege, dat zij tege

lijk met het i.s.s. verzorgen, dat m.n. voorbereiding en het geven min

der uren vraagt. In plaats van de vermelde 182 uur (126 + 56) schatten 

zij deze op 100 uur. Het totaal onder a wordt dan 100 + 240 + 174 = 514 

uur. 

3. In het algemeen kan gezegd worden, dat de berekeningen en schattingen 

bij het k.i.t.s. bruto zijn. Dat wil zeggen inclusief pauzes, reis

tijd, e.d .. De getallen bij het i.s.s. zijn veel meer netto. Dat wil 

zeggen zonder deze "verliestijden". 

4. De getallen bij het i.s.s. zijn gebaseerd op de eerste herhaling van 

de opzet. De ervaring wijst uit, dat dan relatief veel wijzigingen op

treden. Het ligt dus in de lijn der verwachtingen, dat de tijd nodig 

voor voorbereiding en administratieve problemen bij volgende herhalin

gen nog wel zal afnemen. 

De hele vergelijking richt zich dus op enerzijds punt a van het k.i.t.s. 

(= 598 uurl en anderzijds de som van punten a+b+c+e+f van het i.s.s. 

(= 540 uur). De instruktie is hetzelfde in beide gevallen. Rekening houdend 

met de getallen bij punt 1 en 2 genoemd en met de overwegingen onder punt 

3 en4 vatten wij onze konklusie m.b.t. de onderwijslast als voIgt sarnen: 

De onderw'i.js~a8t" ex(]~usief instrukties., van de kUX'sus e&m 1 bec1raagt onge
veer 514 uur in een koUege-i'nstt>uktie-tentamen systeem en 596 uur in een 

individueel. studie systeem met tentamengel.egenheid VOOr de ui'tvaUers. De 

getaUen voor het k.i.t.s. zijn minder netto dan die VOOr het i.s.s • ., maar 

daar staat tegenover dat op sommige punten het i.s.s. bij voortdurende her

haZing minder tijd zal gaan kosten. 
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De onder~ijsLa8t Voor de kurSU8 e&m 1 aLs geheeL 3 inaLusief de instruk

ties 3 is ongeveer 10 - 15% meer bij een i.8.8. vergeLeken met een k.i.t.s .. 

Het versahiZ komt absoLuut gezien neer op ongeveer 3 - 4 weken voor een 

medewerker. Deze getaLLen zijn niet zonder meer generaLiseerbaar naar va

riaties in de opzet van ee1l i.8.8. en ook met generaLisaties naar andere 

situaties of vakken moet enige zorgvu~igheid betraaht worden. 
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8. De meningen van de docenten zelf 

Belangrijk in het geheel van de eval~tie is de wijze waarop de mede

werkers aan de kursus zich opstelden t.a.v. de opzet en in hoeverre 

zij zich in de achtergrond hadden verdiept (zie ook V.d. Meer en Plomp, 

1977). 

De nieuwe opzet was een verzoek van de afdeling E, die ook personele 

assistentie aanbood waarvan slechts ten dele gebruik werd gemaakt. Een 

van de drie teamleden (verder A. te noemen) was al geruime tijd een 

voorstander van een dergelijke opzet en was redelijk goed op de hoogte 

van de theoretische achtergronden.Een van de andere twee (B. te noemen) 

stond nogal ambivalent, zoniet negatief, tegenover de opzet. Hij had 

zich de theoretische opzet ook minder eigen gemaakt. Tegen het einde 

van het semster viel hij gedurende lange tijd uit wegens ziekte. Dit 

heeft de werkzaamheden voor de kursus verder weinig beinvloed. Aan de 

voorbereiding van de opzet voor e&m 2 en deherhaling van e&m 1 in 

het nieuwe studiejaar heeft hijdoor een andere taakverdeling in de 

onderwijsgroep geen bijdrage meer geleverd. De derde docent (C.) was 

minder ingevoerd in theorie en praktijk van het systeem dan A., maar 

heeft zich daar wel voor ingezet. In prinicipe zou dekursus de hoofd

taak van C. worden. Een bijdrage tot beter inzicht leverde het bezoek 

van C. (met A.) aan een onderwijskongres in Delft, waar o.a. over de 

individuele studiesystemen werd gesproken. Dit bezoek werd vooral door 

C. als zeer nuttig ervaren. 

A.'s mening over de opzet van de kursus is nog steeds dat het systeem 

in principe juist is. A. heeft wel wat nadelen leren onderkennen, zoals 

het maken van m.t.f. vragen. Belangrijker is echter datde organisato

rische en administratieve rompslomp hem wat is tegengevallen, waardoor 

zich bij hem een minder positieve houding heeft ontwikkeld. A. vindt b.v. 

het kontakt met de minder goede studenten, wat door dit systeem wordt 

bevorderd nog steeds zeer positief, echter als dit beperkt blijft tot 

b.v. 2 uur per week en zijn mening wordt negatief als het b.v. meer dan 

4 uur per week gaat vragen per docent. B.IS mening over de kursus heb

ben we min of meer al aangeduid, maar niet bij hemzelf weer nagevraagd, 

zoals we al in de inleiding opmerkten. 

C. is in principe nog overtuigd van de voordelen van het systeem, maar 

ziet ook wel de nadelen. Vroege terugkoppeling in het systeem is m.n. 

belangrijk. C. heeft persoonlijk meer inzicht in de stof gekregen, wat 

misschien ten delen kan worden toegeschreven aan watminder ervaring met 

e&m 1 in voorafgaande jaren. 
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Het systeem is voor C. een uitdaging om de stof meester te worden 

en om op instrukties adekwaat te kunnen reageren op onvoorbereide 

vragen. C. zou, voor de keus gesteld, de kursus opnieuw willen op

zetten in de geindividualiseerde vorm, en is bereid hetzelfde te 

doen voer andere vakken. Tenslotte is C. over de e&m 1 neg van me

ning, dat de stof erg geschikt is voor deze opzet, omdat hierbij 

beheersingsleren (praktisch volledig beheersen van de stof veer 

men met een volgend onderdeel doorgaat) is vereist. 
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9. De omgeving 

Een belangrijk aspekt bij de evaluatie is ook de omgeving waarin 

zich een relatief afwijkende onderwijsvorm afspeelt (zie b.v. V.d.Meer 

en Plom,t?, 1977 en Verreck, 1976). De wijze waarop kollega's en be

stuurderen tegen de opzet aankijken draagt bij aan het slagen of falen, 

aan de sfeer rond het systeem en aan de mentale ondersteuning van de 

medewerkers. 

Het is moeilijk aan te geven wie of wat precies tot de omgeving van het 

systeem moet worden gerekend. Het is daarom ook niet goed mogelijk een 

systematisch onderzoek te doen naar de meningen die er leven. Enkele 

opmerkingen zijn echter wel te maken. 

Vanuit het centrale T.H. bestuur wordt sterk aangedrongen op het onder

zoeken van de mogelijkheden om geindividualiseerde onderwijssystemen 

in te voeren als middel om kwaliteit en doelmatigheid van het onderwijs 

te verhogen. De reakties hierop zijn niet erg enthousiast, de beeld

vorming is erg eenzijdig, vooroordelen zijn geen uitzondering, en meest

al richt men zich in de kritieken op bepaalde aspekten van de opzet am 

daarmee het gehele systeem te verwerpen. Het is duidelijk dat de steun 

vanuit het centrale T.H. niveau tamelijk ver weg staat van het dagelijks 

werk aan het systeem, evenals de kritiek daar. 

De meer nabije omgeving op de afdeling N. was vanaf het begin niet zeer 

enthousiast, en ten dele afwijzend. Meningen, filosofieen over het 

onderwijs aan de T.H. spelen hierbij ongetwijfeld een rol. De teamleden 

hadden verwacht, dat de kritiek zou afnemen als het systeem draaide. 

Zij hebben de echter de indruk dat de meningen van het beging nauwelijks 

veranderd zijn. Het is echter wel duidelijk, dat de kollega's in de 

naaste omgeving onder de indruk waren van de grote hoeveelheid werk die 

de teamleden verzette. Dit staat in kontrast met het gevoel bij het team 

dat tn het begin op bestuurlijk niveau van de beide afdelingen N en E de 

mening bestond dat er niet genoeg werd gedaan. Het werk was kennelijk 

slechts van nabij goed zichtbaar. Te vermelden is tenslotte nag dat het 

team slechts af en toe besprekingen had met het bestuur van de afdeling E. 
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10. Samenvatting en konklusies 

We zullen de konklusies die in dit verslag voorkomen, kort op een rij 

zetten. Wij benadrukken daarbij, dat deze alleen betrekking hebben op 

de eerate keer, dat de kursus e&m 1 in geindividualiseerde vorm werd ge

geven (kursusjaar 1976-1977). Inmiddels is de kursus voor een tweede keer 

gegeven en op dit moment zo goed als afgerond. Ongetwijfeld is Ie ring ge

trokken uit de eerste ervaringen en zijn er veranderingen aangebracht. 

Sommige punten, die tot maatregelen aanleiding zouden kunnen geven, zijn 

derhalve misschien al achterhaald. 

A. De voorbereiding 

1. De opzet van de kursus is in principe geschied volgende de bekende 

richtIijnen voor geindividualiseerde kursussen. 

2. De voorbereiding door de docenten is te weinig gepland. Wellicht ont

brak een duidelijke leiding, al was de onderlinge verstandhouding goed. 

Men werkte vooral op de uiterste tijdstippen en kwam daardoor in moei

lijkheden bij onverwachte problemen. 

3. Veel problemen leverde het korrigeren van fouten: het~s.ysteem .is .daar

voor erg gevoelig. 

4. De ko6rdinatie met de administratieve ondersteuning bij E was in prin

cipe goed. De ruimtelijke afstand leidde er echter toe, dat men fouten 

vlugger zelf kon korrigeren. V~~r de docenten is dit echter een oneigen

lijke taak. 

5. Niet aIle teamleden waren goed op de hoogte van de mogelijkheden van 

het programmasysteem, waardoor de ko6rdinatie soms niet goed liep. 

B. De kursus in werking 

6. De introduktie van de kursus bij studenten (eerstejaars bovendien) is 

waarschijnlijk onvoldoende geweest. Dit is niet aIleen een taak voor de 

docenten zelf (van een andere afdeling!l, maar ook voor de afdeling E. 

7. Tijdens de kursus was er geen administratieve ondersteuning, waardoor 

de docenten zelf veel klusjes moesten opknappen tussendoor. De versto

ring van andere werkzaamheden die hierdoor optreedt werkt extra beIas

tend. 

8. De komputer Ieverde vaak problemen door storing, e.d., maar ook door 

wijzigingen in de programmatuur op verzoek van de docenten. 

9. Het feit, dat de beschikbare programmeur slechts een deel van de tijd 

in dienst was, gaf soms problemen hem te bereiken. 

10. De klachten van studenten betrokken veelal organisatorische aspekten. 
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C. De resultaten 

11. De groep, die de kursus afrondde, had betere v.w.o.-cijfers dan de 

uitvallers. Naarmate men verder was gekomen in de kursus bleek er ook 

een trend in het eerste jaar: hogere deelnamepercentages aan praktika 

een tentamens en (in mindere mate) hogere gemiddelde cijfers (in het 

bijzonder in het tweede semester). 

12. Over de gehele generatie E76 gezien, bleken de resultaten ten aanzien 

van het aantal gehaalde vakken in het eerste jaar niet afwijkend van 

die van de generatie E75. 

13. Er is een pasitieve korrelatie tussen de tijden die men nodig heeft 

om de blokken af te randen, die bovendien groter is naarmate de blok

ken dichter op elkaar volgen. 

14. Naarmate men minder ver is gekomen in de kursus, loopt men meer ach

ter op de groep die de kursus afrondde. Dit wordt veroorzaakt door veel 

herhaalpogingen of (bij degenen die slechts weinig ver kwamen vooral) 

door later te beginnen met de kursus). 

15. De uitval door de kursus iijkt tamelijk groot: ca. 1/3 van de studenten, 

wat voornamelijk veroorzaakt wordt door het niet hal en van "deadlines". 

Bedenken we echter, dat 2/3 veer 1 april e&m 1 met een voldoende heeft 

afgerond. In de oude opzet bestond een herkansing eind maart. Het aan

tal voldoendes op dat moment zou een goede vergelijkingsbasis vormen 

met het i.s.s. Deze cijfers hebben we niet meer direkt tot onze beschik

king. WeI hebben we het percentage voldoendes na de tentamenperiode van 

juni, dus weer een herkansing later, voor E75. Dit is 72%. Onze konklu

aie is dan ook dat door het i.s.s. niet minder voldoendes zijn gehaald 

voor het vak zelf. Het gemiddelde is bovendien hoger in het i.s.s. 

16. De overloop van de kursus in het tweede semester heeft waarschijnlijk 

het afronden van de kursus bemoeilijkt. Na de januariperiode kwam men 

moeilijk op gang. 

17. De tijd die de studenten aan de kursus moesten besteden lijkt gemiddeld 

minder te zijn dan in de oude opzet bij de generatie E75. 

D. De meningen van studenten 

In het algemeen overheersen in de volgende konklusies de meningen van studen

ten die redelijk tot goed kunnen meekomen in de studie. 

19. De mogelijkheid om in eigen tempo te kunnen studeren wordt door 70% niet 

erg nuttig gevonden. Het percentage dat zichzelf daarvoor ongeschikt acht, 

ligt echter lager: 49%. 

20. 'I'otale afwijzing van de opzet geschiedt door 27%. Daartegenover staat 36% 

die de opzet voor een tweede vak wil. 

21. Over de nadruk op het schriftelijke studiemateriaal is men verdeeld. 

22. De toetsvorm met meervoudige keuzevragen wordt geprefereerd door 48%, 

1 35% geen voorkeur heeft. 
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23. Het oorspronkelijke element in de opzet ziet men niet in het kontakt 

met de docent, maar in de kontakten met medestudenten, 

24. Er zijn wensen ten aanzien van de instrukties, de onderlinge afstem

uing van het leermateriaal, het aantal toetsen (minder) en enkele orga

nisatorische aspekten (zoals de gelegenheden tot het afleggen van toet

sen). 

E. De meningen van docenten 

25. De twee docenten, die nu de kursus verzorgen, geloven nog in de princi

pes die aan de opzet ten grondsiag liggen. Zij hebben door de ervaring 

weI een aantal kritieke punten Ieren kennen. De hoeveelheid administra

tieve rompslomp heeft bij tenminste een van deze twee weI geleid tot een 

verminderd animo. De ander ziet voor deze opzet ook weI elders toepas

singsmogelijkheden. De derde docent, die inmiddels geen deel meer uitmaakt 

van het team, was vanaf het begin geen overtuigd voorstander van de opzet, 

en zijn houding is ook niet veranderd. 

F. De omgeving 

26. De kursus is opgezet op verzoek van de afdeling E door docenten van de 

afdeling N met enige medewerking vanuit E (typewerk en wetenschappelijk 

medewerkers). Het kontakt met de afdeling E is waarschijnlijk te beperkt 

geweest in de voorbereidingsfase en toen de kursus pas draaide. 

27. De docent en waren weliswaar medewerker binnen de onderwijsgroep van de 

afdeling N, maar werkten min of meer geisoleerd aan deze opzet. Dat wil 

zeggen vanuit hun naaste omgeving bestond weinig belangstelling voor de 

opzet (weI waardering voor het vele werk dat zij verzetten). 

28. Vanuit het centrale T.H.-bestuur bestond weI belangstelling voor de nieuwe 

opzet o.g~v. verwachtingen omtrent de vergroting van het rendement, dat wil 

zeggen het aantal geslaagde studenten. Deze belangstelling was echter tame

lijk passief en vormde als zodanig dus geen steun voor de docenten. 

G. De "kosten" 

29. Het is duidelijk gebleken, dat bij deze opzet de studenten niet meer tijd 

moeten investeren dan in een kollege-instruktie-tentamenopzet voor dezelf

de resultaten. 

30. Over de materiEHe en ruimtelijke "kosten" van deze opzet valt moeilijk 

een algemene konklusie te trekken. Daarbij speelt mede een rol dat een 

vergeIijkingshasis met andere traditionelere opzetten onthreekt. De in

druk is echter, dat er wat meer kosten op dit punt zijn gemoeid met de 

geindividualiseerde opzet, die echter zijn te ondervangen door een doel

matiger gebruik vanapparatuur en onderwijsmogelijkheden. De belangrijk

ste kosten"zijn echter qe personele ~osten. 
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31. De onderwijslast, exclus.ief instrukties, van de kursus e&m 1 bedraagt 

ongeveer 514 uur in een kollege-instruktie-tentamen systeem en 596 uur 

in een individueel studie systeem met tentamengelegenheid voor de uitval

lers. De getallen voor het k.i.t.s. zijn minder netto dan die voor het 

i.s.s., maar daar staat tegenover dat op sommige punten het i.s.s. bij 

voortdurende herhaling minder tijd zal gaan kosten. De onderwijslast 

voor de kursus e&m 1 als geheel, inclusief de instrukties, is ongeveer 

10 - 15% meer bij sen i.s.s. vergsleken met een k.i.t.s •. Het verschil 

komt absoluut gezien neer op ongeveer 3 - 4 weken voor een medewerker. 

Deze getallen zijn niet zonder meer generaliseerbaar naar variaties in 

de opzet van een i.s.s. en ook met generalisaties naar andere situaties 

of vakken moet enige zorgvuldigheid betracht worden. 

32. Het is evident, dat de inhoud van het werk voor de docent in een i.s.s. 

ten dele verschilt van die in een k.l.t.s •• Sommige van deze werkzaam

heden kunnen uitgevoerd worden door niet-wetenschappelijk personeel. 

Tot slot menen wij te kunnen vaststellen, dat de resultaten in het i.s.s. 

e&m 1 duidelijk samenhangen met die in het eerste jaar. Het i.s.s., dat in 

het nieuwe P-programma mede moest dienen als een bron voor signalering van 

studie-achterstand, heeft daarmee aan zijn doel beantwoord. 
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