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Een onderzoek naar.de effecten van een nieuwe vorm van het racticum 

Werkplaatstechniek1 

w. Meuwese, H. Crombag en ~. Zweekhorst 

In het cursusjaar 1963/64 werd het practicum Werkplaatstechniek I 

aan de eerstejaarsstudenten in de Werktuigbouwkunde in een vernieuwde 

vorm gegeven. Voorheen werd de studenten tijdens dit practicum hoofd

zakelijk geleerd met een aantal machines te werken: een draaibank, een 

boormachine, een schaafba~~ en een freesbank. De studenten leerden op 

,d~ze machines werkstukken te maken, die z6 gekozen waren dat de vorm

gevingsmogelijkheden van de machine tot uitdrukking kwamen. 

De Groep Werkplaatstechniek besloot voor het cursusjaar 1963/64 de 

doelstelling van het pra'cticum uit te breiden. Naast de oude doelstel

ling (a) de student de vormgevingsmogelijkheden van de verschillende ma

chines bij te brengen, stelde men zich tevens tot doel: (t) de student 

een zekere mate van constructief inzicht bij te brengen. 

Gesteld kan worden, dat aan de doelstelling is voldaan, als een stu

dent (a) met behulp vanzijn aangeleerde kennis een nieuw constructie

probleem op creatieve wijze kan benaderen; (b) zijn constructieve po

gingen met behulp van goede schetsen tot uitdrukkingkan brengen; en (c) 

inzicht heeft in de practische beperkingen en toepassingsmogelijkheden 
. . t 2) van z1Jn on werp • 

In ttit practicum werd getracht de student meer kennis en inzicht bij 

te brengen, dan voorheen het geval was. Bovendien werd getracht het prac

ticum te ,verlevendigen, waardoor de student meer dan voorheen intensief 

kennis zou kunnen maken met de werkplaatstechniek als belangrijk onder

deel van de werktuigbouwkunde. Als sluitstuk werd aan het practicum een 

miniatuur ttfabriek" toegevoegd. Op de laatste twee middagen van het prac-, 

ticurn werden door de studenten zelf tekenmachines in serie gefabriceerd. 

De on~rdelen werden aan de verschillende machines vervaardigden vervol

gens geassembleerd. Deze "fabriek lf was bedoeld als demonstratie Van wat 

1) Onderzoek ui tgevoerd i~ opdrach t van de Groep Werkplaa tstechniek 

(Prof.ir. C. de Beer) met medewerking van M. Bartholomeus, Dipl. Ing., 

en B. van Bronckhorst door de Groep Onderwijsresearch (Prof.dr. M.J.M. 
Daniels) • .. 

2) Voor een meer volledige uiteenzetting over de inrichting van dit 

nieuwe practicum, zie Zweekhorst (1964). 
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met h~t in het practicumgeleerde gedaan kon worden. 

In het practicum namen, naast het practisch omgaan met machines, 

.schetsen en discussies over constructieproblemen een belangrijke plaats 

in. Een gedetailleerde handleiding werd opgesteld. De practicum-ins~ruc

teurs werden in het gebruik van deze handleiding vooraf getraind. 

Het practicum in zijn nieuwe vorm werd als experiment aan de eerste

jaars studenten in de Werktuigbouwkunde gegeven. De eerstejaars studen

ten in de Electrotechniek en de Technische Natuurkunde volgden het prac

ticum nog in zijn oude vorm. 

Probleemstelling 

De probleemstelling van dit onderzoek kan als volgt worden samengevat: 

(a) wordt de studenten via deze nieuwe practicumvorm meer constructief 

inzicht bijgebracht dan door het practicum in zijn oude vorm; (b) waarde

ren studenten dit nieuwe practicum meer dan het oude, en (c) heeft het 

nieuwe practicum een gunstig effect op de houding van de studenten ten op

zichte van de Werktuigbouwknnde? 

.I)it laat~te punt verdient enige toelichting. Hoewel het bijbrengen van 

een bepaalde attitude (honding) ten opzichte van het vakgebied door de 

meeste docenten niet gezien wordt als het primaire doel van de instrnctie, 

be schouwen velen het also een belangrijk .neien-effect. Men wil studenten 

in de Werktuigbouwkunde niet alleen een hoeveelheid kennis en vaardighe

den bijbrengen, men wil ze ook iets meegeven van de houding van de lIechte 

oonstruoteur" tegenover zijn materiaal. Het is waarschijnlijk dat men daar 

in de loop van de gehele opleiding wel in slaagt. Men kan zich· echter af

vragen of op dit punt al in het eerste jaar van de studie een constateer

baar resultaat bereikt kan worden. 

Methode 

Criteria 

Constructievraagstuk. Door enkele medewerkers van de Groep Werkplaats

techniek werd een reeks constructievraagstukken opgesteld, die voo~ de 

oplossing naar hun mening constructief inzicht vereisten. Uit deze reeks 

werd tenslotte ~~n vraagstuk gekozen (appendix 1). Voor de beoordeling 

werd een gedetailleerd voorschrift ontworpen (appendix 2). 

Vragenlijst voor de subjectieve beleving van het practicum. De studen~ 

ten werd gevraagd hat practicu~ als geheel en de verschillende onderdelen 

te beoordelen op een aantal aspecten (bijvoorbeeld: vervelend-prettig, 
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niet leerzaam-leerzaam). Bovendi.en werd sevraagd of de studenten bij een 

verlenging van het practicum op vrijwillige basis weer mee zouden doen, 

wat naar hun mening de invloed van het practicum op hun belangstelling 

voor de Werktuigbouwkunde was geweest, enzovoort2). 

Attitude-test. Aan een aantal medewerkers van de afdeling dar l'ierktuig

bouwkunde werd gevraagd wat volgens hen centrale begrippen in de Werktuig

bouwkunde waren. De volgende vier begrippen werden door vrijwel aIle on

dervraagden genoemd: "construerenl!, 11 fabricage", "mechanical! en "mechanis

mentl. Aan deze vierbegrippen werden door de onderzoekers er nog twee toe

gevoegd: "experimenterenll en "kracht". 
" 

De betekenis, die de studenten aan deze reeks begrippen toekenden werd 

gemeten met behulp van de methode van de "semantische differentiaalll (Os

good, e.a. 1958). 

Deze methode bestaat daaruit, dat een begrip moet worden beoordeeld op 

een aantal schalen naar de mate waarin het een bepaalde eigenschap (bijve, 

goed-slecht) bezit. (Zie Appendix l~). Op deze manier wordt vastgesteld 

welke subjectieve betekenis een begrip voor iemand heeft. Factor-analytisch 

onderzoek heeft aangetoond dat de subjectieve betekenis van een begrip vrij

weI volledi~ kah worden beschreven door drie van elkaar onafhankelijke di

mensies: (a) de waarderingsdimensie, die aangeeft hoe hoog men het begrip 

en de daarbij behorende realiteit waardeert, (b) de potentialiteitsdimensie, 

die aangeeft hoe potent of daaillcrachtig het gevonden wordt, en (c) de acti

viteits~imensiet die aangeeft hoe actief het gevonden wordt. De waarderings

dimensie is in het kader van dit onderzoek het meest interessante Bij Ameri

kaanse onderzoekingen is gebleken dat personen bij het beoordelen van be

grippen geen andere dimensi€$gebruiken dan de drie genoemde. Door Kouwer 

(1958) werden in Nederland dezelfde resultaten gevonden. De in dit onder

zoek gebruikte beoordelingsschalen zijn aan het onderzoek van Kouwer ont

leend. Verondersteld wordt, dat de betekenistoekenning (of de attitude) van 

studenten ten opzichte van centrale begrippen uit de Werktuigbouwkunde in

dicatief is voor zijn attitude ten opzichte van Vierktuigbouwkunde als geheel. 

~',""" 

p:..1cedure 

Het nieuwe practicum werd aIleen aan de W-studenten gegeven. De E- en N

studenten volgde~ nog het oude practicum. De W-studenten volgden het prac

ticum met een' frequentie van eenmaal per week, de E- en N-studenten eenmaal 

per 14 dagen. Aan het einde van het eerste semester werden aIle criteria 

2) Zie voor de volledige vragenlijst Appendix 3. 
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d ' I aan de h-studenten voorgelegd. Aan een groep E-studenten-. ~e toen dus 

nog slechts halverwege het practicum was - werd de attit.udetest en de 

test voor constructief inzicht voorgelegd. Aan het eind van het tweede 

semester, toen ook alle E- en N-studenten het practicum hadden voltooidt 

werd aan een andere groep va~ hen de vragenlijst voor subjectieve evalu

atie van het practicum voorgelegd. 

Proefpersonen 

Aan het onderzoek werd deelgenomen door 64 W-studenten: de experimen

tele groep. 72 E-studenten namen er aan deel aan het eing·van het eerste . 
semester: controle groep I. Aan het onderzoek aan het eind van het twee-

de se~ester namen 54 ~-studenten en 34 N-studenten deel: controle groep ~I. 

Resultaten 

De attitude-test 

In tabel 1 zijn voar ieder begrip de gemiddelde scores voor de drie 

dimensies wee~gegeven. Op ~~n uitzondering na werden geen significante 

verschillen gevonde::l tussen deexperimentele groep en controle groep I. 

Tabel 1· 

, Gemiddelde bei:ekenis-scores voer de experimentele groep 

. en Controlegroep I 

Dimensie: 

Evaluatie Activiteit Potentie 

Begrip Exp. Controle Exp. Controle Exp. Controle 
• 

Construeren 17,04 17,10 13,92 14,92* . 14,64 14,61 
.:raQ1=~cage 16,64 16,49 14,85 14,04 13,-+4 '13,71 
Mechanica 16,8,? ' 16,65 14,30 14,03 14,7t 14,50 
Mechanismen 17,23 16,51 14,54 14,24 14,59 14,24 
Kracht 15,79 15,4'7 13,94 14,26 14,52 14,69 
Experirnenteren 18,29 18,74 14,36 14,88 14,26 14,86 

• 

*) verschil significant met p <.05 

Men~n concluderen dat het practicum in zijn nieuwe vorm niet ver-
. . 

schilt van het oude in het effect, dat het op de attitude van student en 
• 

ten opzichte van' de werktuigbouwkunde heart. Of het practicum in beide 
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vormen evenveel of in beide gevallen geen invloed heeft op de attitude 

van studenten, kan op grond van de beschikbare gegevens niet worden uit

gemaakt. 

Interssant is het te zien hoe de door de studenten beoordeelde begrip

pen zich bevinden in de "semantische ruimtell: de ruimte die bepaald wordt 

door de drie onafhankelijke betekenisdimensies (figuur 1). De begrippen 

"construerenll , "mechanical! en !Imechanismen" onderscheiden·zich nauwelijks 

van elkaar. Het begrip "fabricage" v/ordt als vrij actief' gezien. De be

grippen "experimenteren" en "kracht" zijn op de waarderingsdimensie e1-

kaars tegenhanger: experimenteren wordt hooggewaardeerd, kracht relatief 

laag. Het blijkt mOb~:ijk een rechte lijn te trekken van experimenteren, 

via het complex "consi:;rueren", "mechanical!, "mechanismen" naar IIkracht". 

Deze lijri valt vrijwel samen met de waarderingsdimensie. Een mogelijke in

terpretatie hiervoor is dat de waarderingsdimensie voor onze proefgroep 

samenvalt met een dimensie die loopt van abstract (kracht) naar concreet 

(experimenteren), waarbij het concrete dan hoog gewaardeerd wordt, het 

abstracte laag. Men kan concluderen dat de W-studenten een nog ongediffer

entieerd oordeel hebben over Werktuigbouwkunde. De betekenissen worden 

vrijwel uitsluitend toegekend op grond van de waarderingsdimensie; terwijl 

de mate van waardering af'hangt van de mate, waarin een begrip concreet is, 

of' iets concreets aangeeft. 

Het constructievraagstuk 

Het constructievraagstuk werd beantwoord door de experimentele groep 

en door controlegroep I aan het eind van het eerste semester. De experi

mentele groep had dus het nieuwe practicum gevolgd, de contro1egroephet 

oude. De controlegroep was echter bovendien nog pas halverwege het practi

cum, terwijl de exp,=,rimentele SToep hat geheel had voltooid. 

Het vraagstuk bestond uit twee delen en kan dus eigenlijk als twee af

zonderlijke vraagstukken worden beschouwd. De op1ossingen van beide groe

pen werden op toevallige wijze vermengd. Namen en identificaties van stu

dierichting werden verwijderd. Twee vakkundige beoordelaars beoordeelden 

ieder de helft van de oplossingen aan de hand van een gedetailleerd beoor

delingsvoorschrift (Appendix 2; op zeven aspecten: (a) principe van de 9P
lossing; (b) originaliteit van de overbrenging; (c) originaliteit van de 

verplaatsingsmethode; (d) gegeven constructiedetails; (e) kwaliteit van de 

schets; (f) beschrijving; (g) technische kwaliteiten van de schets. Deze 

zeven aspecten werden beoordeeld voor beide onderdelen van het vraagstuk 

afzonderlijk, op een schaal van 0 tot en met 5. Bovendien werd een score 

toegekend voor de algemene indruk die de oplossing maakte (0 tim 5). De 
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totaalscore wordt gevormd door de som van de zo verkregen vijftien deel

scores. Om het verschil in beoordelingsgewoonten tussen de beide beoor

delaars onder controle to houden werd per beoordelingsaspect een twee

factor variantie-analyse uitgevoerd met de condities (experimenteel of 

controle) en de beoordelaars als variatie-bronnen. 

Tabel 2 geeft een overzicht van de gemiddelde scores op de verschil

lende beoordelingsaspecten van het constructievraagstuk. Bij deel I van 

Tabel 2 

Gemiddelde scores op de beoordelingsaspecten van het constructievraagstuk 

D 1 I ee D 1 II ee 

Beoordelingsaspect Exp.groep Contr.gr.I Exp. groep Contr.gr.I 

Principe oplossing 4,27 3,89** 3,76 3,40 

Originaliteit overbrenging 1,27 1,22 1,94 1,49+ 

Originaliteit verplaatsing' 1,36 1,54 2,06 2,07 
Constructie details 1,21 1,01 0,94 0,86 

Kwaliteit schets 2,35 1,85*** 2,06 .1,72 + 

Beschrijving 1,67 1,88 1,30 1,52 
Technische kwaliteit sc,h,ts 1,80 1,38*** 1,52 1,26+ 

, , 

~g~mene indruk 
.- 2,92+ 3,27 - -

- --_ ..J' 

Totaalscore 30,76 27,96+ 

het vraagstuk is de experimentele groep significant beter dan de contro

legroep op de aspecten: principe van de oplossing, kwaliteit van de schets, 

en technische kwaliteit van de schets. De verschillen tussen de twee groe

pen op de score voor de algemene indruk en de totaal-score zijn slechts ma

tig significant. Slechts het verschil in kwaliteit van de schetsen is con

sistent in beide onderdelen van het vraagstuk. In aa~~erking genomen, dat 

de controlegroep pas halverwege het practicum was, is het gevonden verschil 

verrassend klein. Bij de totaalscore, die slechts een zwak significant ver

schil oplevert in het voordeel van de experimentele groep, blijkt echter 

dat er aan de onderhelft van de verdeling minder W-studenten voorko,men dan 
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E~studenten. Dat wil dus zeggen, dat bij de experimentele groep Minder 

studenten met zaer lage scores voorkomen dan bij controlegroep I. (zie 

figuur 2). 

Subjectieve eva:luatie van het practicum 

Voor dit onderdeel van het onderzoek werd de experimentele groep ver

geleken met controlegroep II, die aan het eind van het tweede semester 

werd ondervraagd en toen dus het gehele practicum had doorlopen. 

De oordele.n over het practicum als geheel. Het practicum als geheel 

werd op zeven aspecten beoordeeld. De gemiddelden en varianties voor de 

experimentele groep en de controlegroep zijn weergegeven in tabel 3. Bij 

Tabel 3 

Gemiddelden en varianties van de oordelen van de 

studenten over het practicum als geheel 

·.~ 

w(N=65) E(N=54) N(N=34) z-waarde van verschil tussen 

Aspect 

X 2 X 2 s s 

prettig 6,31 1,25 5,76 1,32 

leerzaam 6,94 0,62 6,24 1,20 

duidelijk 6,15 1,01 5,22 2,25 

interessant 6,83 0,99 6,39 1,64 

gemakkelijk 5,42 1,87 5,85 1,60 
,. 

1'1ot 5,60 1,99 4,50 ·3,04 

noodzakeljjk 7,29 0,74 6,46 1,08 

• 
1} z-waarde negatief, als E>W 

2) z-waarde negatief, als !Ii >W 

X 2 W_E1) T N2) E-N S -;J-

5,53 2,07 2,59** 2,56** -
6,32 1,13 3,90** 2,96** -
5,88 2,23 3,86** 0,94 2,54** 

6,32 1,38 2,04* 2,13* -
5,82 2,45 -1,76· -1,24* -
4,94 2,78 3,70** 1,94* 1,17 

6,03 2,15 4,65** 4,55** 1,47 

de controlegroep werden E- en N-studenten apart gehouden. Door middel van 

de z-toets werdnagega~ of de verschillen tussen de gemiddelden van de 

experimentele groep en die van de controlegroepen significant waren. Op .. 

~6n uitzondering na oordelen de W-studenten significant gunstiger over het 

practicum dan de E- en N-studenten. Conclusie: het nieuwe practicum wordt 

als prettiger, leerzamer, duidelijker, interessanter, 'vlotter en noodzake

lijker, maar ook als moeilijker ervaren dan het oude. 

De verschillende onderdelen. De gemiddelden en varianties van de uit

gebrachte oordelen over de verschillende onderdelen van het practicuill zijn 
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weergeg~;'li:n in tabel lr. 

Onderdeel 
& 

TabeJ. 4 

Gemiddelden en variantiea van de oordelen van de atudenten 

over de verachillende onderdelen van het practicum 
!j 

w(l-l=65) E(N=54) N(N=34) z-waarde van verachil tuaaen 

Aapect f 2 f 2 f 2 W_E1 ) W_N2) E-N a a a 

Draaien 

prettig 6,00 1,9.0 6,37 1,67 6,12 2,17 -1,49 ' -0,38 -
leerzaam 6,91 0,88 6,06 1,79 6,15 0,98 3,89** 3,54** -
gemakkelljk" 5,23 1,61 6,24 1,43 6,29 1,73 -4,32** -3,79** -
noodzakelJjl! 7,05 1,06, 6,11 1,34 6,18 1,85 4,58** 3,1"2** -
duideJJjk 6,55 1,30 6,26 1,25 6,41 1,83 1,38 0,50 -
Boren 

prettig 5,95 2,96 ,4,63 3,06 4,71 2,40 4 08*'" , 3,44** -
leerzaam 6,33 1,24 5",09 1.82 4,82 1,42 5 34** " , 5,39** -
gemakkeJJjk 5,75 1,65 6,46 1,80 6,62 1,33 -2,89* -3 35** , " -
noodzakeljjk 6,34 1,31 4,74 2,83 4,65 2,60 5,87** 5,28** -

" ' 

duideJJjk 6,58 1,30 6,35 1,85 6,47 2,92 0,98 0,33 -
Frezen 

prettig 6,55 2,25 5,52 2,70 5,32 4,23 3,50** 3,00** -
leerzaam ~, 19 2,03 6,26 1 .. 21 6,27 2,08 -0,30 -0,88 -
gemakkeljjk 5,41 1,93 5,15 1,94 5,18 2,63 1,00 0,66 -
noodzakeJjjk 6,84 1,76 6,o~ 1,51 6,26 2,20 3,37** 1,81 -
duideljjk 5,64 2,08 5,70 2,06 5,94 2,18 " -0,22 0,91 -
Schaven . 

prettig .5,58 2,34 4,.56 3,.57 "4 44 , 2,80 ... 3 15** 
, , 3,17** -

leerzaam 6,.53 1,36 .5,48 1,46 4,97 2~76' 4,74** 4,73**' , 1,.5.5 
gemakkeljjk .5,66 2,36 6,02 2,05 6,18 1,85 -1,30 .1,63 
noodzakeljjk 6,67 1,0.5 5,29 2,13, 5,09 2,63 5,78**" lj.,94** 
c1uideJJjk 6,50 1,52 6,10 1 ,~5 .5,79 3,26 ~1,62 1,97* 

* 
1) z-waarde negatief, ala E::> W 

2) z-waarde negatief, ala .N>W 

In figuren 3 tIm 7 zijn de oordelenover het gehele practicum en de 

afzonderlijke onderdelen per beoordelingaaapect llitgezet tegen het ge

middeld niveau van dat beoordelingaaapect. 

--.' , 
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De onderdelen boren, frezenen schaven worden door dt! experimentele 

groep significant prettiger gevonden dan door de controlegroepen. Dit 

verschil ontbreekt bij het onderdeel draaien, waarschijnlijk omdat dit 

onderdeel door alle drie de groepen meer dan gemiddeld prettig wordt be

oordeeld (figuur 3). In figuur 3 valt tevens op dat het schaven door al

le groepen minder dan gemiddeld prettig wordt beoordeeld. 

De onderdelen draaien, boren enschaven worden door de experimentele. 

groep als leerzamer beschouwd dan door de controlegroepen (zie ook fi

guur 4~. Bij het frezen 'ontbreekt dit verschil, het ligt zelfs voor bei

de controlegroepen, zij het insignificant, in tegenovergestelde richting. 

Het draaien en het boren worden, evenals het practicum als geheel moei

lijker gevonden in hun nieuwe vorm. Bij het schaven ligt het verschil in 

dezelfde richting, maar is niet significant. Bij het frezen ligt het ver

schil, niet significant, in omgekeerde richting. Dit onderdeel wordt ech

ter door alle drie de groepen vrij moeilijk gevonden (zie figuur 5). De 

noodzakelijkheid van alle onderdelen wordt door de experimentele groep 

significant meer gezien dan door de controlegroepen. Het draaien en het 

frezen worde~ door alle drie de groepen als noodzakelijkar gezien dan het 

boren en het schaven (figuur 6). Wat de duidelijkheid 1;:etreft tenslotte 

wordt het nieuwe practicum niet als bater gezien dan het oude. Voor het 

frezen ligt de duidelijkheid unaniem onder het gemiddeld niveau (figuur 

7),. 

. r' ..... 
Het oordeel over !Ide fabriek"./ '!¥ap het einde van het nieuwe practicum 

was "de fabriek" geplaatst., waari~Je student en het geleerde konden toe

pass en bij het in serie fabrieeren van tekenmachines. 

In figuur 8 zijn de oordelenvan de W-studenten over IIde fabriek", na

dat ze per aspect gecorrigeerd zijn voor het gemiddelde, weergegeven. Dit 

gemiddelde is berekend voor alle onderdelen van het practicum. Uit de fi

guur kan men ·aflezen dat men "de fabriek" weliswaarprettig en gemakkeJJjk 

Yond, maar relatief .net erg noodzakelijk, duidelijk en leerzaam.Splitst· 

men de oordelen uit naar de verschillend.e middagen, waarop "de fabriek ll ge

draaid heeft, dan krijgt men het beeld als weergegeven in figuur 9. Inter

essant is het op te merke~ dat de curven ·voor leerzaamheid en gemakkelijk

heid tegen elkaar inlopen. Naarmate men "de fabriekumoeilijker gaat vin

den, meent men meer te laren, en omgekeerd. Als geheel wordt "de fabriek" 

meer alseen spel gezien dan als een zinvol instructiemiddel. 

Vergelijking met andere practica. De experimentele ~oep en controle

groep II werd 'gevraagd het practicum werkplaatstechniek op vijf aspecten 

te vergelijken met andere practica, die zij gevolgd hadden. Tabel 5 ver

meldt de gemiddelden en varian ties. Binnen de controlegroep zijn E- en N-
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studenten weer van elkaar gescheiden gehouden. De experimentele groep 

oordeelt op aIle aspecten significant gunstiger dan de controlegroepen. 

Tabel 5 

Gemiddelden en varianties van de oordelen over het practicum 

Werkplaatstechniek vergeleken met andere practica 

w(N=64) E(N=54) N(N=34) z-waarde van verschil tussen 
Aspect 

W_E1) W-~) X 2 X 2 X 2 E-N s s s 

duidelijker 6,00 1,41 4,64 1,40 4,76 2 43 6 20** 3,88** -, , , . 

leerzamer 5,52 1,36 5,11 2,25 4,62 2,36 1,63* 2,81 1,40 

interes- 6,52 1,30 5,94 2,13 5,50 2,,98 2,36* 3,09** -santer 

noodzake-
5,58 1,54 5,33 1,88 4,76 1,34 1,03 3,04** 2,04* 

lijker 

beter 5,58 1,11 4,51 1,65 4,47 1,65 4,,87** 4,11** -

* p<.05; ** p<.01 

Het nieuwe practicum steekt dus naar het oordeel van de studenten gunsti

ger af tegen andere practica dan hetoude. 

Enkele losse vragen. Tenslotte werden aan de experimentele groep en 

controlegroep II nog een aantal losse vragen voorgelegd. Gevraagd werd: 

"Hoe vond U het verband van dit practicum met het college?" Het antwoord 

moest gegeven worden op een schaal van acht punten, lopend van "helemaal 

geen verband" tot "zeer goed verband". 1)e gemiddelden en varianties van de 

antwoorden zijnte vinden in de eerste rij van tabel 6. Er zijn geen sig

nificante verschillen tussen de oordelen van de verschillende gro~pen. Op

vallend is dat de oordelen, absoluut gezien, erg laag zijn. Bij het geven 

van oordelen op di t soort schalen bestac::t er bij proefpersonen de neiging 

hun oordelen naar de gunstige zijde van de schaal te verleggen (het "lehien ... ' 

cy effect"). Oordelen met een schaalwaarde lager dan vijf moeten alson

gunstig wordenbeschouwd, en dat is hier het geval. 

De volgende vraeg luidde: "~Vat is de waarde van het college naast het' 

practicum?" De bijbehorende schaal liep van "college overbodig" naar "col

lege zeer waardevol". De gemiddeldcn en varianties van de oordelen zijn 

eveneens weergegl~ven i'1. tabel 6,tweede rij. ':Jeer zijn er geen significan

te verschillen tussen de verschillende groepen en weer zijn de oordelen 
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opvallend ongunstig. 

De gemiddelden en varianties van de antwoorden op de vraag: "Als dit 

Tabel 6 

Gemiddelden en varianties van oordelen gegeven op enkele losse vragen 

korte sa- w(N=66) E(N=54) N(.N=34) z-waarde van verschil tussen 
menvatting 

W_E1) ;;' ,r,,2) .I1i_.N3) van de X 2 X 2 X 2 
s s s ,J- , 

vraag 

practicum- 4,42 2,95 4,18 3,40 4,76 2,43 0,72 -0,94 -1,57 
college 

waarde van . 
het colle- 4,53 2,96 4,55 3,76 4,74 4,44 -0,06 -0,48 -
ge 

verlengin~ 7,12 1,77 5,48 4,25 4,79 4,71 5,25** 5,55** 1,44 

invloed op 
belangstel- 7,17 0,94 6,64 1,44 5,50 2,74 2,60* 5,22** 3,45** . 
lil:g 

• p <.05; ** p <.01 
1) z-waarde negatief als E )Vl 

2) z-waarde negatief als N >~1 

3) z-waarde negatief als 1.1l>E 

practicum op vrijwillige basis zou worden verlengd, zoudt U er dan aan 

meedoen?fI zijn weergegeven in de derde rij van tabel 6. Het oordeel van 

de W-studenten is aanzienlijk en significant gunstiger dan dat van de 

E- en N-studenten. De gemiddelde score van de W-studentenis oak abso

luut gezien opvallend hoog. 

Tenslotte werd nog gevraagd: ",'fat is de invloed van dit practicum ge

weest op Uw belangstelling voor de Werktuigbouwkunde?" De bijbehorende 

schaal liep van "heeft mijn belangstelling verminderd" naar "heeft mijn 

belangstel11ng versterkt". De gemiddelden en varianties van de oordelen 

zijn weergegeven in de laatste rij van tabel 6. De verschillen tussen de 

t.xperimentele groep en de controlegroepen zijn significant. Dat zegt ech

ter niet veel. De belangstelling van W-studenten voor de Werktuigbouwkunde 

is waarschijnlijk gemakkelijker te wekken dan die van student en van andere 

studierichtingen. 

Samenvattend kan geooncludeerd worden dat voor zover het de subjectie

ve waardering van de studenten betreft, het nieuwe praoticum op vrijwel 

aIle punten gunstig afsteekt bij het oude practioum. Hierbij moet echter 

worden bedacht, dat het mogelijk is dat W-studenten ook het oude practicum 



guns tiger zouden hebben beoordeeld,indien zij dat gevolgd hadden. In 

hoeverre gevonden verschillen een functie zijn van verschillen .in prac

ticurrl, en in hoeverre zij kunnen worden verklaard uit verschillen tussen 

W-studenten enerzijds en E- en ~-studenten anderzijds, zal in het volgen

de studiejaar, wanneer alle studenten het nieuwe practicum volgen, worden 

onderzocht. 

Een andere benadering: voorgestelde veranderingen 

Comtrolegroep II werd een lijst met veranderingen voorgelegd, die men 

in het practicum oude vorm zou kunnen aanbrengen. Voor ieder daarvan moes

ten zi'j op een schaal van zeven punten aangeven of dat naar hun mening 

"een grote verslechtering" zou betekenen, Ifgeen verschil" zou maken, of 

!leen grote verbetering" zou betekenen (Appendix 5). Meegedeeld werd, dat 

met een verbetering bedoeld werd dat het practicum daardoor leerzamer zou 

worden. Sommige van deze voorgestelde veranderingen kwamen overeen met het

geen in het nieuwe p~acticum in ~erkelijkheid was veranderd. De scores 

werden verwerkt volgens Thurstonets "wet van het categorisch oordeel" (Tor

gerson, 1958). Op deze wijze verkrijgt men een schaal, waarop voor ieder 

van de voorgesteide- veranderingen de schaalwaarde berekend kan worden, di~ 

de plaats van het item op de schaal aangeeft. Bovendien kan de grootte van 

d~ interva!len worden berekend. In figuur 10 is de schaal en de plaats van 

de items daarop weergegeven. De wijdte van de intervallen is onderling vrij

weI gelijk. 

Het blijkt dat twee belangrijke veranderingen, die in het nieuwe prac

ticum inderdaad zijn aangebracht, door E- en N-studenten als een verbete

ring worden gezien. Als een aanmerkelijke verbetering zie~ zij een practi

cum dat meer gericht is op constructief denken en dat discussie met de in---
structeurs mogelijk ~akt. In het nieuwe practicum werd echter ook minder 

• aan machines gewerkt, en deze verandering beschouwen de E- en N-studenten 

als een grote verslechtering. Van werken in groepsverban~, meer theorie 

en meer gelegenheid tot schetsen, aIle drie veranderingen die in het nieuwe 

practicum waren aangebracht, werd geen eff.ect verwacht voor de leerzaamheid· 

van het practicum. Meer aan verschillende machines werken wordt gezien als 

aan matige verbetering, en minder inmenging door de.instructaurs en het 

vervangenvan de instructeurs door ingenieurs wordt gezien als een matige 

verslechtering. Het item "mear gericht op de princ1.pes. van constructie, 

minder zelf uitvoeren van werkstukken" komt matig negatief terecht. Dit is 

niet verwonderlijk, omdat het item tweeslachtig is.Het bijbrengen van meer 

constructief inzicht .acht men een duidelijke verbetering, maar het moet 

niet gaan ten koste van practisch werken. Een compromis tussen be ide zal de 

meestebelangstelling bij de student we~en. 
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Discussie 

Aangenomen dat het als criterium gebruikte const~uctievraagstuk een 

betrouwbare en valide maat is voor constructief inzicht, dan kan worden 

geconcludeerd, dat het nieuwe practicum er niet duidelijk in'geslaagd 

is het gestelde doel te bereiken. Het is echter de vraag of dit crite

rium wel betrouwbaar en valide was. De betrouwbaarheid van ~~n enkel i

tem is in het algemeen vrij laag. 

De essentiele vraag is, wat tlconstructief inzicht" eigenlijk is. Wil 

men constructief inzicht meten, dan is het nodig dat men exact,kan aan

geven wat iemand doet die constructief inzicht heeft. Dat wil zeggen, 

dat het begrip '.'constructief inzicht" in operationele gedragstermen moet 

-rarden gedefinieerd. Daar is men tot nu toe net op bevredigende wijze 

'in geslaagd. Het gebr,uikte vraagstuk is waarschijnlijk niet een optimale 

operationele defini tie van het begrip "constructie·f inzichtlt. 
. ~ .... ~ .. ' 

Bij dit alles is aangenomen, dat de doelstelling van het practicum in-

derdaad kan worden omschreven als het aazikweken van constructief inzicht, 

en dat deze doelstelling bereikbaar is. 

Het is mogelijk dat het bijbrengen van constructief inzicht ... wat het 

dan ook moge zijn - op dit niveau Tan de studie niet mogelijk is; omdat 

de nodige voorkennis ontbreekt, of omdat het inconsistent is met de op

vatting van de student over wat hij moet leren. 

In elk geval is het noodzakelijk, dat de' leiding van het practicum zich 

bezin~ .... .)ver de doelstelling die zij wi,l bereiken. Wildeze doelstelling 

reeel\~~reikbaar zijn, dan kan het noodzakelijk zijn dat zij bescheidener 

wordt geformuleerd dan voorhe'en. 

De aubjectieve waardering voor het practicum van studenten die het nieu

we practicum hebben gevolgd, is op vrijwel alle punten gunstiger dan die 

van de student en die het oude practicum he~ben gevolgd. Het nieuwe practi

cum werd echter gevolgd door W-studenten, het oude door E- en N-studenten. 

Het is dus mogelijk dat ook bij'een gelijk practicum voor alle groepen het 

oordeel van de W-studenten gunstiger zou 'zijn geweest. Tegen deze veron

derstelling pleit echt'er het feit dat de W-studenten in hun attitude ten 

opzichte, van de Werktuigbouwkunde niet bleken te verschillen van E- en N

studenten. Het is waarschijnlijk dat de aanvankelijke waardering voor de 

in het practicum behandelde stof voor alle groepen geli~k was en dat de ge

Tonden verschillen in subjectieve waardering feitelijkeen gevolg zijn van 

de 1V'er~chille'nde vormen, waarin het practicum g~geven werd. Dit maakt het . , 

aannemelijk dat bij een meer concrete. en realistische formulering van de 

doelstelling van het practicum in operationele termen wellicht ook verschil

len in effectiviteit ten gunste van het nieuwe practicum aantoonbaar zullen 
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zijn. In d~e richting pleit ook het feit dat door studenten, die het 

oude pract1cum hebben gevolgd, juist die veranderingen als verbetering 

worden gezien die in het nieuwe pract:i;.c'u.m verwezenlijkt waren. 

Same'nva t ting 

Een onderzoek werd uitgevoerd naar de effecten van een nieuwe vorm 

van het practicam Werkplaatstechniek op de attitude van studenten ten 

opzichte van de Werktuigbouwkunde, de subjectieve waardering van de stu

denten voor het practicum, en de mate van "constructief inzicht" door de 

studenten tijdens het practicum verworven. Geconcludeerd kan worden: (a) 

het nieuwe practicum heeft in vergelijking met het oude geen aantoonbaar 

effect op de attitude ten opzichte van de Werktuigbouwkunde; (b) het wordt 

door de studenten op vrijwel alle punten guns tiger beoordeeld dan het ou

de; (c) het heeft slechts een minimaal effect op de mate van "constructief 

inzicht" dat door de studenten tijdens het practicum wordt verworven. Ge

wGzen werd op de noodzaak van een operationele explicatie van de doelstel-

11.11:gen van het practicum. 

Referenties 

Kouwer, B.J., 

Een bewerking van de polariteitsprofielen-methode van Osgood. 

~ed. Tijdschr. Psychol., 1958, 13, 1-14. 

Osgood, C.E., G.J. Suci, & P.R. Tannenbaum, 

The measurement of meaning. 

Urbana: University of Illinois Press, 1957. 

Torgerson, W.'S., 

Theory and methods of scaling. 

~ew York: John Wiley & Sons, Inc., 1958. 

Zweekhorst, E., 

De constructieve de~~jze in het werkplaatspracticum van de 

werktuigbouwlcundige opleiding. 

Intern rapport, Technische Hogeschool Eindhoven, 1964 • 

• 



APPENDIX 1 

M0T0R 

.\ 
a 

1 -------------------+ 
, I 

i ' b 

I 
2 

. , 

I 
'I WERKTUIG 
.. 
I 

MET WELK MECHANISME. KUNNEN· DE ASSEN 1 EN 2 

ZODANIG GEK0PPELD 

1)AFSTAN Da 

2)" AFSTAND b 

W0RDEN. OAT 

INSTELBAAR IS 

I NSTELBAAR IS 

CONSTRUCTIEVE OPGAVE' 



APPENDIX 2 

Beoordelingsschema voor het constructievraagstuk 

A. Principe van de oplossing. 

5 onmiddellijk toepasbaar. 

4 met enige wijzigingen toepasbaar. 

3 met veel wijzigingen toepasbaar. 

2 zeer moeilijk toepasbaar. 

'1 niet toepasbaar. 

o geen oplossing. 

B. Originaliteit van de overbrenging. 

(voor het eerste deel van vraagstuk II) 
5 wrijvingswielen, elektrisch, hydraulisch. 

4 schroefwielen, bewdenkabel. 

3 cardanas. 

2 kegelwielen. 

1 snaar/riem/ketting, tandwielen. 

o geen oplossing. 

(voor het tweede deel van vraagstuk II) 

5 wrijvingswielen, elektrisch, hydraulisch. 

4 schroefwielen, cardanas, "variomatic". 

3 tandwielen. 

2 

1 snaar/riem{ketting, kegelwielen. 

o geen oplossing. 

c. Originaliteit van de ve~plaatsingsmethode • 
. -' 

(voor het eerste deel vanvraagstuk II) 

5 ._schr-.9.e~wiel verplaatsen, elektri:sch, hydraulisch. 

4 "bGwdenkabel.. 

3 schroefspil met moer. 

2 verbrede wielen. 

1 spieas. 

o geen oplossing gegeven. 

(voor het tweede deel van vraagstuk II) 

5 trein, "variomatic", schroefwiel, elektrisch, hydraulisch. 

4 cardanas, trappen. 

3 schaar. 

2 spannen van een~snaar. 

1 spieas. 

o geen oplossing gegeven. 



D. Gegev;:..u. constructiedetails •. 

5 alle details aangegeven. 

4 wijze van instelbaarheid aangegeven + volgende details. 

3 frames of verbindingen aangegeven + volgende details. 

2 lageringen aangegeven + volgende details. 

1 onderdelen ten opzichte van elkaar gegeven + principe. 

o alleen principe gegeven. 

E. De schets. 

F. 

5 zeer goeie schets. 

4::;goed leesbare schets. 
L.: 

3 middelmatige schets. 

2 rommelige, onzekere schets. 

1 slechte, niet leesbare schets. 

o geen schets gegeven. 

De beschrijving. 

5 zeer duidelijk beschreven. 

4 duidelijk beschreven. 

3 matig beschreven. 

2 slecht beschreven. 

1 moeilijk te begrijpen. 

0 geen beschrijving gegeven. 

G. Technische kwaliteiten van de schets. 

5 volgens de regals gemaakt. 

4 goed, kleine afwijkingen van de 

3 matig, enige afwijkingen van de 

2 slecht, veel afwijkingen van de 

1 vrijwel geen regels toegepast. 

0 geen schets gegeven. 

H. Algemene indruk. 

5 ke~~. 
4 systematisch, maar slordig. 

3 rommelig en slordig. 

2 onoverzichtelijk. 

1 onbegrijpelijk. 

o blanco papier. 

regels. 

regels. 

regels. 
• 



Appendix 3 

Vragenlijst 

Onderstaande vragen zijn zo gesteld, dat U antwoord kunt geven door telkens een 

teken te zetten op de naar Uw mening juiste plaats op een schaal. De uiteinden 

van de schalen zijn voorzien van onderschriften. Het is van belang, dat U telkens 

opnieuw zowel de vraag als de onderschriften aandachtig leest, alvorens een teken 

te zetten. 

1. Hoe heert U het practicum als geheel gevonden? 

heel 
verve
lend 

niet 
leer
zaam 

· :---1---:---2---:---3---:--~4---;~~:---h6---:---7---:---8---: 
o 

o 

:---1---:---2---:---3---:---4~--i--~5---:---G---:---?---:---8---: 
• 

heel 
prettig 

heel 
lee:t,
zall(in 

'~",. ....... 

heel heel 
ondui- :---1---:---2---:---3---:--~4---~---5~~---6---:---7---:---8---: duide-
delijk • ' lijk 

onin- heel 
teres- :---1---:---2---:---3---:--~lf---i---5---:---6---:---7---:---8---: interes

: sant sant 

~~ 0 ~~ 
moei- :---1---:---2---:---3---:---qt.---i--~5---:---6---:---7---:---8---: gemakke-
lijk • lijk 

heel 
traag 

over
bodig 

:-1-:-2---:-3---:-'_I+-1 -;-.5_0_6---°---7_0---8---' heel. ! . . 0 0 vlot 

· :---1---:---2---:---3---:--~4---i---5---:---h6---:---7---:---x8---· 
nood
zake
lijk 

2. Wat is Uw mening over het programma in het draaien? 

, heel 
L • . ~~ 

verve- :-1-:-2---:-3---:---"'-_: -.5-' -6---. -7- 0 -8---0 
lend ! . . . . prettig 

niet heel · leer-'~1-:-2---:-3-:---..I,-, -;-5--:--h6---:---7-:---8---: leer-
z~m • a~ 

heel heel. 
moei- :--1-:---2-: ---3---: --..l'--i-5--:-6--:---7---: -8--: gemakke-
lijk • lijk 



over
bodig 
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nood
:-1-.:----2-:<-3-:--4-i

o
-5-:-6-:---.;.7--:-8--: zake

lijk 

heel heel 
ondui- :--1-:-2-:-3-:--4II--i-.5--:--6-' -:--7-:~--: duide-
delijk 0 ' lijk' 

3. Wat is Uw mening over het programma in het boren? 

heel iheel 
verve- :---1-:---2--:--3-:--4II--l-5---:--6--:--7-:--8-: prettig 
lend 0 

niet 
leer
zaam 

heel 
moei
lijk 

heel 
:--1---:---2--:-,-3-:--4'I---j--5-:---6---:--7---:---8--: 'leer-

o . 
Z3.am 

o 

:---1---:---2~:---3-:--41f----·; 
o 

heel 
5 '. s"':'-6--: --7---:-8---: gemakke

lijk 

OV'e'ffi-i': ,: 0 nood-
'bodi"g / :-1-:-,-2--:-3-:--.l4+--!-5-:-6--:--7-:-8---: zakelijk 

heel heel 
ondui- :---";1--:~2---:--3-:--L41---io---:5-:-6--:--7---:--8-: duide-
delijk lijk 

4. Wat is Uw mening over het programma in het frezen? 

heel 
o heel 

verve-· :--1--:-2--:-3-:-~I'---i--5---:---6--:---?---:---8---: prettig 
lend 

niet heel 
leer- :-1---:---2--' -:-3-:---"4--i-5-:-6---:--7---:~--: leer-
zaam zaam 

heei heel 
moei- :---1--:-2--:--3-:--411---i---5---:---6--:---7--:---8---: gemakke-
lijk "lijk 

over-' ' 
bodig 

heel 
ondui
delijk 

o 

:---1---:--2---:---3-:---4---:--5-:~6---:---7---:---8---: o 
o 

nood
zakelijk 

heel 
0---1-0---2-0_3-0--4_:_5-0_6-0--7_0_8---0 duide-
o 0 0 0 ,I o. 00 " lijk 
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• Wat is Uw menir.~ over het programma in het schaven? 

heel • heel 
verve- :---1---:---2---:---3----:--~11---!---5---:---6---:---?---:---&---: prettig 
lend 

niet 
leer
zaam 

heel 
moei
lijk 

over
bodig 

heel 
ondui
delijk 

:-1-:-2---:-3-:----Lf-4--j-5___:-6-:-7-:--:-8-: 
· 

heel 
leer
zaam 

heel 
:,-1---:---2---:-3-:--..4---:.:-5......--:--.6-:-7--: -&___: gemaklte

lijk 

· :'-1---:--2---:--3-:---Lf-4--i---I.li5--:-6-:-7-, -:--8-: · 
:--1--:~2---:---3-:-~4--i---5---:---6---:-7---:---8---: 

nood
zakelijk 

heel 
duide
lijk 

'. Nat is Uw mening over "de fabriek"? 

heel 
verve
lend 

niet 
leer
zaam 

heel 
moei
lijk 

c..ver
bodig 

· :-1--:---2-:-r-:--"'a--i--S----:---h6--:-7-:-8-: 

:---1---:---2---:---3-:---..l1 --1---5---:--h6----, :---7---:---&---: 

heel 
prettig 

heel 
leer
zaam 

· heel 
:--1--:---2--:---3-:---..II--i---5~-- ---hG--:---7---:-8-: gem~~e-

• lijk 

heel . heel 
ondui- :--1-:--2---:--3--:-",+"l'-:-5- 0 -0#"I'6-:-7--:-&___: duide! . 
delijk lijk 

'. Hoe vond U dit practicum in vergelijking m~t de andere practica, die U heert 

gehad (tekenen, metallogie)? 

veel veel 
ondui- :-1-:-2-:-3--:-.."ll-l -1-5--:-6-:---7-:-8-: duide
delijker • lijker 

niet' 
leer
zamer 

:-1-:-2-:-3--:-"'"""+~.--j-5---:-""6---:---7-:--x8---· 
veel 
leer
zamer 

Minder veel 
inter- :--1-:---2---:--3-:---"

'
r---i---5---:---6___:---7--:---&___: interes-

essant • santer 
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over- nood
bodi- :-1-:-2-:-3-:--...11--~--5--:-6--:-7-:--8-: zake
ger lijker 

veel . veel 
slech- :-1-:-2-:-,;--:--...11--:-5--'-6-*-7-·-8--ter : . . • • beter 

8. Hoe vond U het verband van dit practic~~ met het college? 

helemaal zaer 
geen :-1-:-2-:-3-:-""""+4--;-5--:-6-:-7-:-8-: goed 
verband verband 

9. Wat was de waarde van het college naast het practiculJ1? 

college college 
over- :---1---:---2-:-3-:~~4---:----~5--- ---~6---:-7-:---8---: zeer : bodig waard.evo 

10. Als ill practicum op vrijwillige basis zou worden verlengd t zoudt U er o.an aan 

mee doen? 

zeker 
niet :-1---:-2~:-3-: 

. 
II :-5-:-6--:-7--:-8-: 
twi3fel- . 
achtig 

zeker 
wel 

11. Wat is de invloed van dit practicum geweest op Uw belangstelling voor de werk

tuigbouwkunde? 

-:---1---:---2---:---3-:---q.4---i---5---:---h6---:-7---:---8---: 
heeft mijn be- • 
langstelling 
verminderd 

heeft"mijn be
langstelling 
versterkt 



APFE.NDIX 4 

Semantische differentiaal 

Elk begrip werd beoordeeld op de volgende schalen: 

waar- waar-
de- :---1-:-2-:-3--:--'1-1 -:-5-: -6· :-7-: de .. 
loos vol 

snel :-1-:-2-:-3-:--4.--:-5-:-6-:---'7-: lang
zaam 

goed :-'1-:-2-:--:-3-:--4'--:-5-:--f6""-:~-: slecht 

opper-
vlak-' :-1-:-2-:-3--:-_11-1 -:-5-:--16----:--1-: diep 
kig 

pas
siel 

wisse
lend 

:-1-:-2-:-3--:_....r.l ... 1 -:-5-:-6-:-7-: actief 

:-1---:-2-:-3--:--,1&1---:-5-:-6-:-7-: gelijk
matig 

lelijk :-1-:-2-:-3--:-_1+-1 -:-5-:--16'>--:-7-: mooi 

groot :-1-:-2-:-3-:-_1+-1 -:-5-:-6-:--1-: klein 

zwak :-1-:-2-:-3-:-....r.41---:-~:--I6'--:---'7-: sterk 



AP?..:!.NDIX 5 

!~rbeteringen-±ijst 

Elke mogelijke verandering werd beoordeeld op een zevenpuntsschaal, 

als volgt: 

a. minder aan machines werken 

:-1-~--:-2-: 

een grote 
verbetering 

De andere items waren: 

b. meer theorie 

maakt geen 
verschil 

c. meer gericht op constructief inzicht 

d. meer gelegenheid tot schetsen 

e. meer gelegenheid tot disc1.1.ssie met de 

f. werken in groepsverband 

g. aan meer verschillende machines werken 

h. instructeurs vervangen door ingenieurs 

i. minder inmenging van de instructeurs 

€len grote 
verslechtering 

il1structeurs 

j. meer gericht op de Erinqi~~ van constructie, minder zelf uitvoeren 

van werkstukken. 


