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•  Voorwoord  •

Voor u ligt de rapportage van project 4 van het OSF-programma ‘Ontwerpmethodologie in de

sociale wetenschappen’. In dit project staat de vraag centraal welke methoden en technieken

in sociaal-wetenschappelijke ontwerpsituaties benut kunnen worden voor het formatief evalu-

eren van de kwaliteit van een ontwerp.

Het rapport kent de volgende opbouw. In hoofdstuk 1 wordt sociaal-wetenschappelijk

ontwerpen allereerst gedefinieerd. Vervolgens wordt een raamwerk voor sociaal-wetenschap-

pelijk ontwerpen gepresenteerd: een overzicht van de factoren welke de aard, inhoud en

effecten van sociaal-wetenschappelijke ontwerpprocessen beïnvloeden. Tevens worden

aspecten van gerealiseerde ontwerpen onderscheiden die voor evaluatie van belang zijn.

In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de functie van formatieve evaluatie in

ontwerpsituaties. In dit kader wordt tevens aandacht besteed aan een aantal relevante aspecten

van formatieve evaluatie, zoals evaluatievarianten, -dimensies en -standaarden, en de relatie

tussen de evaluatie en verbetering van een ontwerp.

In hoofdstuk 3 wordt vervolgens ingegaan op de vraag welke methoden en technieken voor

formatieve evaluatie bruikbaar zijn voor de evaluatie van sociaal-wetenschappelijke

ontwerpen. Voor twee sterk van elkaar verschillende sociaal-wetenschappelijke ontwerpen

(instructie en beleidsprogramma’s) wordt aangegeven welke evaluatiemethoden en -technie-

ken geschikt zijn.

In het laatste hoofdstuk wordt een verbinding gelegd tussen de hoofdstukken die daaraan

vooraf zijn gegaan. Allereerst wordt daarin de vraag beantwoord in hoeverre formatieve

evaluatie binnen verschillende ontwerpbenaderingen mogelijk en wenselijk is. Daarna wordt

aangegeven in welke mate de in hoofdstuk 3 behandelde methoden en technieken voor

fomatieve evaluatie tijdens verschillende ontwerpfasen bruikbaar zijn.

Tot slot een woord van dank aan allen die door hun formatieve evaluatie van eerdere versies

van de resultaten van dit project hebben bijgedragen aan de verbetering van de project-

uitkomsten.

Ralf Maslowski

Adrie Visscher
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•  Hoofdstuk 1  •

Sociaal-wetenschappelijk ontwerpen, een inkadering

1.1 Inleiding

De basis voor een methodologie voor sociaal-wetenschappelijk ontwerpen wordt idealiter

gevormd door een beschrijving van te onderscheiden probleemsituaties en (combinaties van)

ontwerpbenaderingen die in deze situaties bruikbaar zijn, zodat de ontwerper op grond van de

prioriteiten die hij binnen een specifieke probleemsituatie onderscheidt, de meest geschikt

geachte ontwerpbenadering selecteren kan. Een te formuleren ontwerp-methodologie heeft

dan het karakter van een meta-ontwerptheorie: een beschrijving van de wijze waarop een

ontwerper, afhankelijk van de ontwerpcontext waarin deze zich bevindt, zijn eigen

ontwerpstrategie kan bepalen.

Het doel van deze studie is echter niet het ontwikkelen van een meta-ontwerptheorie, het

beschrijven van de functie en wenselijke vorm van formatieve evaluatie in uiteenlopende

ontwerpsituaties. Om die reden zullen andere dan met formatieve evaluatie verbonden

richtlijnen voor sociaal-wetenschappelijk ontwerpen hier niet diepgaand behandeld worden.

Daar de in een bepaalde situatie wenselijke formatieve evaluatie echter mede beïnvloed wordt

door de aard van het ontwerpproces zal in dit hoofdstuk wel een globale beschrijving gegeven

worden van de factoren, die een rol spelen ten aanzien van het ontwerpproces en het daaruit

voortvloeiende ontwerp. In paragraaf 1.2 wordt aangegeven wat in deze studie onder sociaal-

wetenschappelijk ontwerpen wordt verstaan. In paragraaf 1.3 wordt vervolgens een raamwerk

voor sociaal-wetenschappelijk ontwerpen gepresenteerd. De elementen daarvan worden in de

daarop volgende paragrafen behandeld: de aard van het ontwerpprobleem,

ontwerperskenmerken, de randvoorwaarden die voor het ontwerpproces gelden en de te

hanteren ontwerpbenaderingen. Vervolgens wordt ingegaan op de kenmerken van het

ontwerpproces en het gerealiseerde ontwerp die op grond daarvan onderscheiden kunnen

worden. In de laatste paragraaf worden tenslotte kort enkele andere factoren besproken die de

effectiviteit van ontwerpactiviteiten mede bepalen.

1.2 Sociaal-wetenschappelijk ontwerpen geconceptualiseerd

Aanknopingspunten voor het verhelderen van hetgeen in deze studie onder sociaal-

wetenschappelijk ontwerpen wordt verstaan, kunnen worden gevonden in de omschrijving
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van ontwerpen die aan het onderhavige OSF-onderzoeksprogramma ten grondslag ligt.

Sociaal-wetenschappelijk ontwerpen wordt in deze omschrijving hierin omschreven als “het

maken van een beschrijving, opzet of plan dat indien geïmplementeerd de beoogde werking

heeft” (Universiteit Twente, 1993, p. 7).

Sociaal-wetenschappelijk ontwerpen wordt in deze omschrijving betrokken op artefacten - het

maken van een beschrijving, een opzet of een plan. Veelal wordt in omschrijvingen van

sociaal-wetenschappelijk ontwerpen aan deze artefacten gerefereerd, met het doel ontwerpen

binnen de sociale wetenschappen te onderscheiden van ontwerpen binnen de technische

wetenschappen. In de sociale wetenschappen zou de beschrijving of het plan betrekking

hebben op het sturen van menselijk gedrag en, daaruit voortvloeiend, een onstoffelijk karakter

hebben. Binnen de technische wetenschappen zou ontwerpen daarentegen verbonden zijn met

het creëren van stoffelijke zaken. In de praktijk blijkt een grens tussen sociaal-

wetenschappelijk en technisch ontwerpen op basis hiervan echter niet eenduidig te trekken.

Immers, in de sociale wetenschappen worden ook stoffelijke zaken ontworpen met het doel

het gedrag van mensen te veranderen (Zwanenburg, 1993). Voorbeelden hiervan zijn

leerboeken en courseware. Deze worden ontworpen met het doel lerenden kennis en

vaardigheden bij te brengen, of hun attitude te veranderen. Aan de andere kant bevatten

technisch-wetenschappelijke ontwerpen regelmatig aanzetten tot sociaal ontwerp, d.w.z. tot

gedragsbeïnvloeding. Technische ontwerpen hebben weliswaar primair tot doel het menselijk

handelen te faciliteren, maar zullen in veel gevallen dit handelen tegelijkertijd beïnvloeden.

Een freesmachine bijvoorbeeld stelt een werknemer in staat op een minder inspannende

manier een bepaald patroon in een plank te frezen. De aanschaf van een freesmachine zal

echter niet slechts het handelen van de werknemer vergemakkelijken, maar ook de wijze van

handelen veranderen. Het verschil is dan slechts dat een sociaal ontwerp in directe zin

menselijk gedrag poogt te sturen, terwijl bij technische ontwerpen eerder sprake is van

indirecte sturing. Samenvattend lijkt het dan ook zinvol om geen al te strikte scheiding tussen

sociaal- en technisch-wetenschappelijk ontwerpen aan te brengen. Dat betekent overigens niet

dat het niet wenselijk zou zijn naar een sociaal-wetenschappelijke ontwerpmethodologie te

streven. Sociaal-wetenschappelijk ontwerpen vindt immers veelal plaats in een zeer complexe

en onzekere ontwerpomgeving, en kent daardoor ten dele problemen die bij het ontwerpen in

de technische wetenschappen niet, of in mindere mate opgeld doen.

Een tweede opmerking geldt het onderscheid tussen de ontwerp-, ontwikkelings- en

implementatiefase dat in veel sociaal-wetenschappelijke modellen wordt gemaakt (Mulder &

Pieters, 1992; Van de Wolde, 1992). In dergelijke modellen refereert de ontwerpfase aan het

maken van een opzet of een uitgewerkt plan, terwijl ontwikkelen verwijst naar het realiseren

van dat plan. Een strikte scheiding tussen ontwerpen en ontwikkelen is in de praktijk echter

vaak, zeker waar het de instrumentatie van onderwijs betreft, niet mogelijk (Moonen &

Schoenmaker, 1992). Het meest duidelijk komt dit naar voren waar 'rapid prototyping' als
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ontwerpstrategie wordt toegepast (Tripp & Bichelmeyer, 1990; Gray & Black, 1994). Rapid

prototyping verwijst naar het in een vroegtijdig stadium ontwikkelen van een prototype van

het ontwerp, met het doel na te gaan in hoeverre dit beantwoordt aan de wensen van de

opdrachtgever of de gebruikers van het ontwerp. Aan de hand van de reacties wordt het

ontwerp bijgesteld. Ontwerpactiviteiten zijn in deze aanpak vervlochten met

ontwikkelactiviteiten, en kunnen niet los van elkaar worden beschouwd. Op vergelijkbare

wijze valt de scheidslijn tussen de ontwerp- en implementatiefase in met name de organisatie-

en beleidswetenschappen vaak moeilijk te trekken. In de beleidswetenschappen komt dit naar

voren bij het gebruik van kaderwetten, die na invoering op onderdelen nader worden

gespecificeerd. Op deze wijze wordt het definitieve beleidsontwerp pas bepaald op het

moment dat het beleid in hoofdlijnen reeds geïmplementeerd is. Samenvattend: hoewel men

het ontwerp als produkt wel kan scheiden van de ontwikkeling en implementatie ervan, is een

strikte scheiding tussen het ontwerpproces en het ontwikkel- en implementatieproces in tal

van situaties onmogelijk.

In de genoemde omschrijving van het OSF-onderzoeksprogramma wordt van ontwerpen

gesproken wanneer de beschrijving of het plan, nadat het geïmplementeerd is, ook de

beoogde werking heeft. Dit wekt ten onrechte de indruk dat het maken van een artefact dat

naderhand niet geschikt blijkt voor het doel waarvoor het ontworpen is, geen ontwerpactivi-

teit betreft. Er is dan in onze ogen sprake van een slecht ontwerp. Evenmin betekent de

definitie dat de kwaliteit van een ontwerp te wensen over laat, wanneer het na implementatie

niet het beoogde effect heeft. Of iets effect sorteert hangt van een groot aantal factoren af.

Deze vallen voor een deel buiten het ontwerpproces, zoals bijvoorbeeld de ondersteuning die

gebruikers geboden wordt, of de mate waarin gebruikers vooraf bekend zijn met de conse-

quenties die de invoering van het ontwerp voor hen persoonlijk heeft. Het voorgaande

impliceert wel dat het ontwerp voortdurend op haar bruikbaarheid en effectiviteit getoetst

moet worden. Aan ontwerpen ligt immers altijd een bepaald doel ten grondslag: het tot stand

brengen van een positief gewaardeerde verandering, of het voorkomen van een negatief

gewaardeerde verandering. Het evalueren van de kwaliteit van het ontwerp tijdens het

ontwerpproces dient de kans op het uiteindelijk bereiken van de beoogde doelstellingen te

maximaliseren.

Een laatste opmerking in dit verband geldt de context van het ontwerpen. Hoewel in de OSF-

definitie geen aandacht wordt besteed aan de ontwerpcontext, betekent dit geenszins dat

ontwerpen kan worden beschouwd als een van zijn specifieke context te isoleren proces.

Integendeel, ontwerpen kan niet los van de ontwerpcontext worden gezien, hoewel hierin wel

gradaties te onderscheiden zijn. Waar bijvoorbeeld sprake is van een omstreden beleids-

ontwerp waarbij de belanghebbenden lijnrecht tegenover elkaar staan, is de sociale context

voor het ontwerpproces van groter belang, dan in het geval van een instructie-ontwerp dat

door alle betrokkenen met instemming wordt ontvangen. Sociaal-wetenschappelijk ontwerpen
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laat zich ook om ethische redenen niet isoleren van de context waarbinnen het plaatsvindt.

Het gaat bij ontwerpen niet alleen om het doel dat ermee nagestreefd wordt. De

ontwerpeffecten die niet beoogd worden, zijn minstens van even groot belang. Zo kan een

sociaal-wetenschappelijk ontwerp een probleem weliswaar oplossen, maar tegelijkertijd

nieuwe problemen veroorzaken, die net zo bezwaarlijk of zelfs bezwaarlijker zijn dan het

verholpen probleem. Ook is denkbaar dat niet beoogde, positieve neveneffecten bereikt

worden. In verband met het voorgaande is het van belang om, naast de mate van

doelbereiking, eventuele positieve en negatieve neveneffecten eveneens zoveel mogelijk in

kaart te brengen.

Met het oog op het voorgaande wordt sociaal-wetenschappelijk ontwerpen in deze studie

opgevat als het binnen een specifieke sociale context en randvoorwaarden, in antwoord op

een gesignaleerd probleem, bepalen en ontwikkelen van individuele of collectieve

handelingsschema's, gericht op het veranderen van menselijk gedrag, met het doel die te

implementeren. Ontwerpen wordt met andere woorden niet opgevat als een produkt van

dagelijks routinematig handelen. We spreken alleen van ontwerpen als activiteit, wanneer er

sprake is van een expliciete ontwerptaak die meestal verricht zal worden door ontwerpers die

ontwerpen als een afzonderlijke, specifieke taak verrichten en waarvoor professionele

kwaliteitscriteria gelden. Een docent die als onderdeel van zijn dagelijkse werk een les inricht

valt met andere woorden buiten de hier gehanteerde ontwerpdefinitie.

1.3 Een raamwerk voor sociaal-wetenschappelijk ontwerpen

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van een aantal factoren die het karakter van

het ontwerpproces bepalen. Het betreft hier vier groepen factoren: de kenmerken van het

ontwerpprobleem, de ontwerperskenmerken, de voor de ontwerpopdracht geldende randvoor-

waarden en de gehanteerde ontwerpbenadering. In deze paragraaf worden de vier groepen

eerst kort besproken, waarna elke groep meer uitvoerig aan de orde komt in de paragrafen 1.4

tot en met 1.7.
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 kenmerken ontwerpers-
 ontwerpprobleem kenmerken

gehanteerde
ontwerpbenadering

randvoorwaarden ontwerpproces
ontwerpopdracht

kenmerken
gerealiseerd

ontwerp

Figuur 1.1 Factoren die van invloed zijn op het ontwerpproces en hun onderlinge relaties

De aard van het ontwerpproces is voor een belangrijk deel afhankelijk van de kenmerken van

het ontwerpprobleem waarvoor de ontwerper zich gesteld ziet. De probleemcomplexiteit is

daarbij van groot belang: het aantal probleemvariabelen en relaties tussen deze variabelen. De

complexiteit van een ontwerpprobleem is bijvoorbeeld aanzienlijk groter in het geval van een

volstrekt nieuw ontwerp voor een brede, ongespecificeerde gebruikssituatie, dan wanneer een

bestaand ontwerp slechts op onderdelen aangepast hoeft te worden. Naast de complexiteit van

het ontwerpprobleem is de onzekerheid ervan ook een belangrijk kenmerk: hoe zeker zijn de

probleemvariabelen, de waarden die ze aan kunnen nemen, en hoe zeker is de kans dat ze die

waarden aannemen?

De ontwerperskenmerken bepalen in hoeverre tijdens het ontwerpproces onderlinge

afstemming tussen ontwerptaken nodig is, en in hoeverre de ontwerpers gekwalificeerd zijn

voor de te verrichten ontwerptaken. Naarmate binnen een bepaald project meer ontwerpers

inhoudelijk samenhangende ontwerptaken verrichten, is tussen hen meer afstemming nodig.

In het geval van complexe ontwerpproblemen zullen deeltaken waarschijnlijk moeilijker te

scheiden zijn, en ontwerpers meer samenwerken. Ontwerpers worden dan bij elkaar gebracht,

om optimaal gebruik te kunnen maken van elkaars ervaring, kennis en vaardigheden.

De randvoorwaarden waarmee men tijdens het ontwerpen te maken heeft zijn eveneens van

invloed op hetgeen in een ontwerpsituatie mogelijk is. Allereerst valt hierbij te denken aan de

financiële en technische middelen waarover de ontwerper kan beschikken. De tijd die door de

opdrachtgever voor de ontwerpactiviteiten gereserveerd is betreft een andere bepalende
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conditie. Daarnaast kan de politieke context van invloed zijn op het ontwerpproces. Wanneer

diegenen die bij het ontwerp betrokken zijn gekenmerkt worden door tegengestelde belangen

ten aanzien van het te realiseren ontwerp zal dit doorwerken in het verloop van het

ontwerpproces. Het ontwerp kan ook buiten de kring van ontwerpers politiek geladen zijn:

bepaalde ontwerpen zullen gebruikers meer welgevallig zijn dan andere. Verstandige

ontwerpers houden daar bij hun ontwerpbeslissingen rekening mee. De ontwerpvrijheid die

ontwerpers geboden wordt betreft een laatste conditie die van invloed is op het

ontwerpproces. Deze verwijst naar de mate waarin de ontwerptaak gespecificeerd is, en wordt

om die reden bepaald door de restricties die vooraf of tijdens het ontwerpproces aan de

ontwerper worden opgelegd. Restricties kunnen zowel betrekking hebben op het ontwerpre-

sultaat, als op het proces van ontwerpen. Eerstgenoemde restricties leggen vast aan welke

specificaties het ontwerp, wat betreft vorm en functie, moet voldoen. Procesrestricties leggen

vast hoe ontworpen moet worden. Eventuele restricties zijn afhankelijk van de mate waarin

de opdrachtgever ideeën heeft ten aanzien van het probleem, de probleemoorzaak en de

oplossing, en in hoeverre er in de fase van probleemformulering sprake is van interactie

tussen ontwerper en opdrachtgever.

De gehanteerde ontwerpbenadering, tenslotte, bepaalt op welke wijze naar een oplossing voor

een ontwerpprobleem gezocht wordt. Een ontwerper die zijn taak bijvoorbeeld opvat als een

rationeel probleemoplossingsproces zal een andere oplossingsstrategie hanteren en van andere

methoden en technieken gebruik maken, dan een ontwerper die meer intuïtief of reflexief te

werk gaat. Welke benadering een ontwerper kiest is waarschijnlijk afhankelijk van de

complexiteit en onzekerheid van het probleem, de ervaring en kennis van de ontwerper en de

randvoorwaarden die gelden voor het werken aan de oplossing. Naarmate een

ontwerpprobleem eenduidiger vast te stellen en op te lossen is, zal een meer rationele

ontwerpbenadering doelmatiger zijn.

1.4 Ontwerpprobleem

Met een ontwerp kunnen verschillende doelen worden nagestreefd. Het doel kan zijn een

bestaand probleem op te lossen, het voorkomen van een ongewenste situatie, of het optimali-

seren van een bestaande situatie zonder dat daarbij sprake is van preventie of

probleemoplossing. Ontwerpsituaties verschillen daarbij aangaande de complexiteit en de

onzekerheid van het ontwerpprobleem.
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1.4.1 Complexiteit

De complexiteit van het ontwerpprobleem is afhankelijk van het aantal probleemvariabelen

en relaties tussen de probleemvariabelen. Belangrijk is hierbij of een ontwerpprobleem

betrekking heeft op een specifieke, afgebakende situatie (een specifiek ontwerpprobleem),

dan wel op een verscheidenheid aan onderling uiteenlopende situaties (een generiek

ontwerpprobleem). In het eerste geval kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het ontwerpen

van een cursus voor werknemers van een bepaald bedrijf die met een nieuwe machine moeten

leren werken. Relatief eenvoudig is in kaart te brengen wat de voorkennis van de betreffende

werknemers is en welke vaardigheden zij zich eigen moeten maken. Met andere woorden, er

is sprake van een relatief gering aantal variabelen, en een beperkt aantal relaties tussen deze

variabelen. Een voorbeeld van een generiek ontwerpprobleem is het ontwerpen van een

cursus Informatietechnologie door de Open Universiteit. Cursisten met uiteenlopende voor-

kennis, ervaring en doelstellingen zullen daaraan deelnemen.

Bepalend voor de complexiteit is eveneens of het een herontwerp of een nieuw ontwerp

betreft. In geval van een nieuw ontwerp moet met tal van verschillende relevante omgevings-

factoren rekening worden gehouden. In de situatie van een herontwerp blijkt een ontwerp op

bepaalde aspecten niet meer te voldoen, en moet het ontwerp daarom op die punten worden

aangepast. Men kan zich bij een herontwerp concentreren op een beperkt aantal variabelen en

relaties daartussen. In vergelijking met een volstrekt nieuw ontwerp zal de

probleemcomplexiteit van het herontwerp derhalve veelal beperkter zijn. Toch is dit relatief:

een herontwerp voor een complex probleem kan op meer probleemfactoren en relaties tussen

deze factoren betrekking hebben dan een nieuw ontwerp voor een eenvoudig probleem.

1.4.2 Onzekerheid

Ontwerpsituaties verschillen daarnaast met betrekking tot de mate van onzekerheid ten

aanzien van het ontwerpprobleem. Van Heffen (1995) onderscheidt onzekerheid omtrent de

probleemvariabelen, de waarden die zij aan kunnen nemen en de kans dat zij die waarden aan

zullen nemen. Volledige zekerheid betekent dat de ontwerper kennis heeft van de probleem-

variabelen en van de waarden die deze aannemen. In het geval van risico is onbekend welke

waarde de probleemvariabele zal aannemen, maar kent men de kans erop wel. Onzekerheid

omtrent de kansen houdt in dat men min of meer weet welke waarden een probleemvariabele

kan aannemen, maar dat de exacte kansen daarop onbekend zijn. Bij onzekerheid omtrent de

waarden heeft men geen zicht op de verschillende waarden die een probleemvariabele kan

aannemen, maar is wel bekend welke probleemvariabelen van belang zijn. In het geval van

onzekerheid omtrent de probleemvariabelen is het laatste niet het geval (Van Heffen, 1995).
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De onzekerheid ten aanzien van het ontwerpprobleem kan zowel betrekking hebben op de

uitgangssituatie, als op de richting waarin de uitgangssituatie verandert en de snelheid

waarmee deze  verandert. Onzekerheid heeft dus ook te maken met de stabiliteit, oftewel de

mate waarin veranderingen voorspelbaar zijn.

Wanneer een probleem niet alleen onzeker, maar ook complex is, kan zich de situatie

voordoen dat het verzamelen van informatie, met als doel de onzekerheid te verminderen

ertoe leidt dat de onzekerheid juist toeneemt. Hoe meer tijd nodig is om de informatie te

verzamelen, des te groter is de kans dat de uitgangssituatie daarna veranderd is. Indien de

richting en de snelheid van de verandering niet bekend zijn, betekent dit dat het beeld van het

probleem dat men op basis van de verzamelde informatie heeft, minder zeker is naarmate er

meer tijd verstreken is. Wanneer men echter weinig tijd voor informatieverzameling uittrekt,

is het waarschijnlijk dat de onzekerheid in onvoldoende mate af zal nemen (Van Heffen,

1995).

1.5 Ontwerperskenmerken

Naast de mate van complexiteit en onzekerheid van de ontwerpsituatie, is voor het ontwerp-

proces van belang of de ontwerptaak wordt uitgevoerd door één of meer ontwerpers, en over

welke kennis, vaardigheden en ervaring deze beschikken.

1.5.1 Individuele ontwerper versus ontwerpteam

Een ontwerptaak kan worden uitgevoerd door één ontwerper of door een ontwerpteam. Het

direct bundelen van diverse soorten expertise in een ontwerpteam heeft tot voordeel boven

het later inhuren van derden naar aanleiding van specifieke vragen, dat de benodigde kennis

en vaardigheden direct beschikbaar zijn. Dit is met name van belang wanneer er slechts een

gering aantal externe experts is, men niet tijdig kan voorzien welke informatie nodig zal zijn,

en experts een substantiële bijdrage aan de totstandkoming van het ontwerp moeten leveren.

Een tweede voordeel van een ontwerpteam is dat het inbrengen van expertise niet van de

inschatting van één ontwerper afhankelijk is. Wanneer een ontwerper met een deelprobleem

zelf niet of onvoldoende vertrouwd is, is het voor hem moeilijk in te schatten wanneer het

wenselijk is om een beroep te doen op de externe deskundigheid. Een derde voordeel is dat in

een ontwerpteam de hoofdlijnen van een project gezamenlijk uitgewerkt worden. Men

reageert op elkaar, wordt daardoor geconfronteerd met andere inzichten, hetgeen de kwaliteit

van de ontwerpactiviteiten ten goede kan komen.

De bundeling van deskundigheid brengt echter ook nadelen met zich mee. Hoe groter het

aantal ontwerpers des te meer afstemming is er tussen hen nodig. Dit geldt weliswaar niet
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voor situaties waarin deeltaken min of meer onafhankelijk van elkaar zijn, maar in veel

gevallen hangen afzonderlijke deeltaken nauw met elkaar samen. Het gevolg is dat dan meer

overleg en coördinatie nodig is. Ontwerpteams zijn lang niet altijd efficiënter dan individuele

ontwerpers. In het geval van teams is het optimaal benutten van ieders expertise is niet

eenvoudig. Waar ontwerpers met sterk verschillende achtergronden en referentiekaders met

elkaar samenwerken, is de kans op communicatieproblemen en meningsverschillen

aangaande de gewenste aanpak groot.

1.5.2 Ontwerpervaring, -kennis en -vaardigheden

Bij het samenstellen van het ontwerpteam, of het selecteren van de ontwerper, dient de

ervaring van de ontwerper een belangrijk aandachtspunt te zijn. Uit een onderzoek van

Rowland (1992) bleek dat er grote verschillen in werkwijze bestaan tussen experts en

novieten bij het ontwerpen van onderwijsmateriaal. Experts bijvoorbeeld bleken de

ontwerpproblemen die zij voorgelegd kregen als slecht gedefinieerd te ervaren. Zij stelden de

verstrekte informatie ter discussie en vulden deze aan met eigen waarnemingen. Novieten

beschouwden ontwerpproblemen daarentegen veelal als goed gedefinieerd, en bleken deze

nauwelijks met eigen waarnemingen uit te breiden. Opvallende verschillen tussen experts en

novieten kwamen eveneens naar voren in de wijze waarop oplossingen werden gegenereerd.

Experts bleken aan het begin van het ontwerpproces al mogelijke oplossingen in hun hoofd te

hebben, maar de definitieve acceptatie van een oplossing uit te stellen, totdat zij een beter

begrip van het probleem hadden. Zij voerden daarvoor een diepte-analyse van het probleem

en de probleemcontext uit. Novieten bleken daarentegen na een korte bestudering van de

beschikbare informatie snel over te gaan tot het genereren van mogelijke oplossingen.

Experts en novieten bleken ook tot uiteenlopende probleemformuleringen te komen. Door

experts werd een probleem gerepresenteerd als een uitgebreid causaal netwerk met veel

verbindingen. Novieten deelden het probleem op aan de hand van vaak oppervlakkige

verschillen tussen de objecten waarop het ontwerp betrekking had. De experts handhaafden

'zwakke verbindingen' tussen probleem- en oplossingselementen. Novieten bleken daaren-

tegen 'sterke verbindingen' te leggen tussen probleem en oplossing, waardoor de keuze voor

een oplossing al in een vroeg stadium van het ontwerpproces vast lag. Bij het analyseren en

oplossen van de problemen maakten experts bovendien van andere kennis gebruik dan

novieten. Experts vertrouwden voor het grootste deel op hun ervaringen als ontwerpers. Zij

bleken het patroon van het ontwerpprobleem te vergelijken met patronen van eerdere

ontwerpproblemen en bepaalde oplossingen weer naar boven te kunnen halen. Experts

maakten gebruik van situatie-specifieke beginselen om ideeën voor oplossingen af te leiden.

Novieten vertrouwden daarentegen op ervaringen die zij tijdens hun opleiding hadden

opgedaan en bouwden hier op voort. Zij maakten nauwelijks gebruik van domein-specifieke
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beginselen. De experts waren beter in staat om probleembeschrijvingen te begrijpen en zich

deze te herinneren. Zij bleken, in tegenstelling tot de novieten, de beschikbare informatie in

geringe mate opnieuw ter hand te nemen en te bestuderen.

De kennis en vaardigheden van de ontwerper hangen nauw samen met zijn ontwerpervaring.

Daarnaast zal een deel van de kennis en vaardigheden voortvloeien uit de gevolgde oplei-

ding(en): domein-specifieke kennis, kennis van specifieke ontwerpmethoden en -technieken,

en kennis en vaardigheden op het terrein van projectorganisatie en -management.

1.6 Randvoorwaarden

Het ontwerpproces wordt eveneens beïnvloed door de randvoorwaarden waarbinnen de

ontwerp-opdracht moet worden uitgevoerd. Voor een ontwerpproject zal veelal een bepaald

budget beschikbaar zijn waarbinnen de ontwerpactiviteiten gerealiseerd moeten worden,

hetgeen doorwerkt in de mensen en middelen waarvan tijdens het ontwerpproces gebruik

gemaakt kan worden.

Een tweede randvoorwaarde betreft het aantal uren dat door de ontwerper aan de ontwerptaak

kan worden besteed en de deadline voor de afronding van de opdracht. De tijd die voor de

ontwerpactiviteit beschikbaar is, zal afhankelijk zijn van de hoeveelheid extern ingehuurde

ontwerpcapaciteit, of, wanneer er sprake is van een intern ontwerper, van de intern

beschikbare capaciteit. Het zal duidelijk zijn dat meer tijd meer mogelijkheden biedt voor

probleemanalyse, het produceren en testen van alternatieve ontwerpen en daardoor waar-

schijnlijk in de kwaliteit van het uiteindelijke ontwerp door zal werken. Vaak zal de

beschikbare ontwerptijd samenhangen met de beschikbare financiën: meer geld betekent vaak

ook meer tijd.

Een derde randvoorwaarde vormt de beschikbaarheid van technische hulpmidddelen voor de

te verrichten ontwerpactiviteiten. In bepaalde gevallen vereist ontwerpen technische middelen

(bijv. bepaalde hardware en software om ontwerpen te genereren en evalueren). Naarmate

men meer over de benodigde hulpmiddelen kan beschikken, zal dit de efficiëntie en kwaliteit

van het ontwerpproces ten goede komen.

De mate waarin de ontwerper het ontwerp naar eigen inzichten vorm kan geven vormt een

vierde randvoorwaarde. Het handelen van de ontwerper zal sterk beïnvloed worden door de

geboden vrijheid in termen van de mate van opdrachtspecificatie. Deze kan variëren van een

grote door de ontwerper in te vullen vrijheid, tot een sterk door de opdrachtgever gespecifi-

ceerde opdracht met een klein aantal vrijheidsgraden voor de ontwerper.

Tot slot is de politiek-organisatorische context waarbinnen aan de oplossing van een bepaald

probleem gewerkt wordt van groot belang voor het verloop van het ontwerpproces. Het met

het ontwerp op te lossen probleem kan een meer of minder sterke politieke lading hebben, in
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die zin dat zij die door het ontwerp beïnvloed worden bepaalde belangen hebben die met een

bepaald ontwerp in zekere mate worden gediend. Bij een bepaald soort ontwerpen zal de

invloed van politiek-organisatorische factoren waarschijnlijk een grotere rol spelen dan bij

andere. Men kan hier bijvoorbeeld denken aan het verschil tussen het maken van courseware

en het ontwerpen van een beleidsplan. Belangrijk voor het verloop van het ontwerpproces is

in hoeverre er sprake is van overeenstemming met betrekking tot de definitie van het op te

lossen probleem en de te kiezen oplossingsrichting. Afhankelijk van de mate van overeen-

stemming daarover zal het ontwerpproces gekenmerkt worden door samenwerking, het

zoeken naar compromissen, dan wel strijd (Van Heffen, 1995). In het geval van tegenstellin-

gen tussen de bij het ontwerpen betrokken personen is een belangrijke vraag in hoeverre het

lukt om deze tegenstellingen te overbruggen, omdat dit doorwerkt in de mate waarin het

ontwerpproces uiteindelijk resulteert in een ontwerp waar de betrokkenen achter staan. De

mate waarin dit het geval is zal van invloed zijn op het verloop van zowel het ontwerp- als

het implementatieproces.

1.7 Ontwerpbenaderingen

Op de laatste groep factoren die de aard van het ontwerpproces beïnvloeden, de

ontwerpbenaderingen, zal in deze paragraaf relatief uitvoerig worden ingegaan. Daarbij zal

een beeld geschetst worden van de ontologische, epistemologische en methodologische

aspecten van de diverse ontwerpbenaderingen. In de ontwerpmethodologieën die sinds het

begin van de jaren '60 ontwikkeld zijn, kunnen twee benaderingen worden onderscheiden

(Dorst, 1997). In de eerste benadering, die gestoeld is op de technische- en natuurwe-

tenschappen, wordt sociaal-wetenschappelijk ontwerpen opgevat als een rationeel of te

rationaliseren proces (Simon, 1969). De tweede benadering, waarvan Schön (1983) een

belangrijke vertegenwoordiger is, staat een sociaal-constructivistische benadering van

ontwerpen voor. Deze benaderingen worden respectievelijk in paragraaf 1.7.1 en 1.7.2 nader

besproken, waarna ze in paragraaf 1.7.3 met elkaar worden vergeleken.

1.7.1 Ontwerpen als rationeel probleemoplossen

In het rationele probleemoplossingsmodel wordt ontwerpen opgevat als het bedenken van

handelingen om een bestaande situatie in een gewenste situatie te veranderen. Het verschil

tussen de bestaande en de gewenste situatie vormt het ontwerpprobleem. In het ideale geval is

bekend welke oplossingen (gewenste situaties) bereikt kunnen worden, welke middelen

(handelingen) de ontwerper ter beschikking staan om het probleem op te lossen, en welke

middelen nodig zijn om bepaalde oplossingen te bereiken. In dat geval kan de optimale
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oplossing voor een probleem worden gevonden. In de praktijk is dit echter vaak niet

mogelijk, zo geeft Simon (1981) aan, en moet genoegen worden genomen met een bevre-

digende (satisficing) oplossing, op basis van het onvolledige overzicht van oplossingen en

mogelijke handelingen waarover de ontwerper beschikt. Op grond hiervan kunnen twee

varianten worden onderscheiden (Scheerens, 1983): het zuiver rationeel probleemoplos-

singsmodel en het begrensd rationeel probleemoplossingsmodel.

1.7.1.1  Zuiver rationele probleemoplossingsmodel

Het zuiver rationele probleemoplossingsmodel wordt ook wel aangeduid als het synoptisch

(vgl. Scheerens, 1983) of het homo economicus model (vgl. Kickert, 1979). Dit model wordt

gekenmerkt door volledige informatie over handelingen (acties of ingrepen), alternatieve

toestanden (de bestaande situatie en de wenselijke situatie) en de functie die de handelingen

verbindt met de toestanden. In het zuiver rationele probleemoplossingsmodel wordt

aangenomen dat de ontwerper in staat is een voorkeursordening van alle mogelijke uitkom-

sten te hanteren, en hierop zijn beslissingen te baseren. De ontwerper maakt een optimale

keuze uit de alternatieve mogelijkheden.

Het ontwerpprobleem wordt in dit model gekarakteriseerd aan de hand van de interne en

externe omgeving van het ontwerpprobleem en de nutsfunctie die beide verbindt (Simon,

1981). De interne omgeving wordt voorgesteld door een reeks alternatieve handelingen,

oftewel als te manipuleren variabelen. De externe omgeving (de te bereiken toestanden)

wordt weergegeven door een aantal parameters die ofwel met zekerheid bekend zijn, ofwel in

termen van een waarschijnlijkheidsverdeling gegeven zijn. Dit zijn vaststaande, afhankelijke,

niet door de ontwerper te manipuleren variabelen. Het causale verband tussen handelingen

(interne omgeving) en te bereiken toestanden (externe omgeving) wordt bepaald door een

nutsfunctie, soms aangevuld met een aantal randvoorwaarden. Gezocht wordt naar een

toegestane reeks van waarden voor de te manipuleren variabelen, die voldoet aan de

randvoorwaarden en waarbij de nutsfunctie voor de gegeven waarden van de omgevings-

parameters een optimum bereikt.

1.7.1.2  Begrensd rationele probleemoplossingsmodel

Simon (1981) neemt het zuiver rationele probleemoplossingsmodel tot uitgangspunt van zijn

bespreking van ontwerpen. Optimalisatie van oplossingen, het vinden van de beste middelen

om het gewenste doel te bereiken, dient waar mogelijk gerealiseerd te worden. In de praktijk

is het echter, zoals eerder aangeduid, slechts zelden mogelijk optimale oplossingen te

genereren. Vrijwel steeds is er sprake van een discrepantie tussen de informatieverwerkings-

capaciteit die in het zuiver rationele probleemoplossingsmodel verondersteld wordt en de
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beperkte mogelijkheden tot informatieverwerking die een ontwerper heeft. Het geheel aan

alternatieven is in abstracte zin weliswaar 'gegeven', maar in de praktijk zijn alle mogelijke

alternatieven ofwel niet volledig te overzien, of zijn zij van te voren in het geheel niet aan de

ontwerper bekend. Een tweede tekortkoming van het zuiver rationele probleemoplossings-

model is dat hierin volledige kennis wordt verondersteld over de gevolgen van elke genomen

ontwerpbeslissing. In feite is kennis over dergelijke gevolgen echter steeds fragmentarisch en

is het onwaarschijnlijk dat een voorkeursordening van gevolgen vooraf kan worden opgesteld.

Tenslotte is ook de eis dat uit alle mogelijke handelingen wordt gekozen te hoog gegrepen. In

de werkelijkheid worden veelal slechts enkele mogelijke handelingen in beschouwing

genomen. Het zoekproces naar in aanmerking komende alternatieven wordt gestaakt zo gauw

er een 'bevredigend' alternatief gevonden is (Simon, 1945).

Centraal in dit model staat het specificeren van de randvoorwaarden waaraan een oplossing

moet voldoen. Acceptabel is elke oplossing die binnen deze randvoorwaarden valt. Daarmee

wordt het probleem hanteerbaar gemaakt: niet alle mogelijke alternatieven hoeven meer

doorzocht te worden, men hoeft slechts te zoeken, totdat een alternatief gevonden is dat aan

de gestelde randvoorwaarden voldoet. Daarmee wordt de zoektijd aanzienlijk teruggebracht;

deze hangt nu namelijk af van de hoogte van de eisen die aan de oplossing gesteld worden, en

niet van de omvang van de oplossingsruimte. Het gaat dan om de hoeveelheid mogelijke

oplossingen in de oplossingsruimte en niet om de omvang van de oplossingsruimte op zich

(verondersteld wordt dat er sprake is van een evenredige verdeling van oplossingen in de

oplossingsruimte).

Complexe systemen kennen een hiërarchische opbouw. De grondgedachte hierbij is dat de

verschillende componenten van een gecompliceerd systeem bepaalde deelfuncties vervullen,

welke tezamen de totale functie van het systeem vormen. Het ontleden van een systeem in

deelsystemen wordt door Simon aangeduid als de 'decompositie' van het systeem. Decompo-

sitie is van fundamenteel belang bij het analyseren van het probleem, aangezien het

ontwerpprobleem op die wijze kan worden opgedeeld in semi-onafhankelijke componenten,

die met de functionele onderdelen overeenstemmen. Het ontwerpen van een component kan

dan min of meer onafhankelijk van het ontwerp van de andere componenten plaatsvinden,

aangezien zij in het algemeen door haar functie op de andere zal inwerken, onafhankelijk van

de bijzonderheden van het mechanisme dat deze functie verwezenlijkt. Een dergelijke

opdeling kan tot stand worden gebracht, zonder de onderlinge verbindingen tussen de

componenten geheel te negeren, als men ontwerpen ziet als een proces dat eerst het genereren

van alternatieven omvat en daarna het toetsen van deze alternatieven aan een stelsel van eisen

en beperkende voorwaarden.

Een hulpmiddel bij het oplossen van de deelproblemen vormt het principe van de doel-middel

analyse. Elk doelzoekend systeem is zo samengesteld dat het door twee soorten kanalen met
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de externe omgeving verbonden is: de afferente of sensorische kanalen waardoor het

informatie over de omgeving verkrijgt, en de efferente of motorische kanalen waardoor het op

die omgeving inwerkt. Het systeem moet de mogelijkheid hebben om in haar geheugen

gegevens op te slaan omtrent de omgevende wereld (de afferent of sensorisch verkregen

gegevens) en gegevens over handelwijzen (de efferent of motorisch verkregen gegevens). De

geschiktheid van het systeem om het doel te bereiken is afhankelijk van de mate waarin het in

staat is tot het vormen van verbindingen tussen bepaalde beoogde veranderingen in de

omgeving en bepaalde handelwijzen die (al dan niet met zekerheid) deze veranderingen

zullen bewerkstelligen. Simon verduidelijkt dit aan de hand van de wijze waarop het

computerprogramma GPS (General Problem Solver), ontworpen als model van het menselijk

probleemoplossen, het efferente met het afferente verbindt.

"On the afferent, or sensory, side, GPS must be able to represent desired situations or

desired objects as well as the present situation. It must be able also to represent

differences between the desired and the present. On the efferent side, GPS must be able

to represent actions that change objects or situations. To behave purposefully, GPS must

be able to select from time to time those particular actions that are likely to remove the

particular differences between desired and present states that the system detects. In the

machinery of GPS, this selection is achieved through a table of connections, which

associates with each kind of detectable difference those actions that are relevant to

reducing the difference. These are its associations, in the form of productions, which

relate the afferent to the efferent world" (Simon, 1981, p. 141/142).

Het GPS is een systeem dat selectief een uitgebreide oplossingsruimte doorzoekt om

sequenties van handelingen die vanuit een gegeven situatie naar een gewenste situatie zullen

leiden, te ontdekken en samen te voegen. De oplossingsruimte wordt voorgesteld als een

verzameling knooppunten die de afferent beschreven feitelijke situaties voorstellen, en paden

die de knooppunten onderling verbinden. De paden stellen de als motorische sequenties

beschreven handelingen voor, die de ene situatie in de andere doen overgaan.

Het is karakteristiek voor het zoeken naar alternatieven dat de oplossing is opgebouwd uit een

sequentie van deelhandelingen. De enorme uitgestrektheid van het geheel aan alternatieven is

het gevolg van het ontelbaar aantal manieren waarop de deelhandelingen tot sequenties

kunnen worden samengevoegd.

"if a desired situation differs from a present situation by differences D1, D2, ..., Dn, and if

action A1 removes differences of type D1, action A2 removes differences of type D2, and

so on, then the present situation can be transformed into the desired situation by perfor-

ming the sequence of actions A1 A2 ... An" (Simon, 1981, p. 143).
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Simon geeft aan dat de volgorde van de te verrichten deelhandelingen overeenkomt met de

volgorde van de onderscheiden deelproblemen. Door de onderscheiden deelproblemen op te

lossen is, na samenvoeging van de deeloplossingen, een oplossing voor het ontwerpprobleem

gevonden.

1.7.1.3  Het zuiver en het begrensd rationele probleemoplossingsmodel vergeleken

In zowel het zuiver rationele probleemoplossingsmodel als in het begrensd rationele

probleemoplossingsmodel wordt de ontwerpomgeving gezien als bestaande uit een

verzameling feitelijke situaties, die door handelingen bereikt kunnen worden. Alternatieve

oplossingen kunnen worden voorgesteld als punten in een oplossingsruimte, waarbij de

handelingen de verbindingen tussen deze punten markeren. De oplossingsruimte ligt vast en

het probleem kan door de formulering van de feitelijke situatie en de gewenste situatie in de

oplossingsruimte gerepresenteerd worden. Het is de taak van de ontwerper hierin langs het

kortste pad de optimale oplossing (in geval van het zuiver rationele probleemoplossings-

model) of een bevredigende oplossing (in geval van het begrensd rationele probleem-

oplossingsmodel), voor het probleem te vinden. De oplossing beschrijft de opeenvolgende

handelingen die van de bestaande situatie naar de gewenste situatie leiden.

Het zuiver rationele model veronderstelt volledige kennis van handelingen, alternatieve

toestanden en de functie die de handelingen met de toestanden verbindt. Er is sprake van een

stabiele oplossingsruimte; de te volgen oplossingsstrategie ligt vast met het specificeren van

de bestaande en gewenste situatie. Tevens is er sprake van een relatief simpel probleem: de

oplossing is bekend of kan eenvoudig afgeleid worden, omdat alle (relevante) variabelen

(handelingen, alternatieven en functies) bekend zijn. In het begrensd rationele model vindt

een epistemologische bijstelling van het zuiver rationele model plaats. Hoewel de door Simon

geformuleerde beperkingen de vooronderstellingen van het zuiver rationele model ter

discussie stellen, doen zij geen afbreuk aan de daarin veronderstelde stabiele oplossings-

ruimte voor ontwerpproblemen. Evenals in het zuiver rationele probleemoplossingsmodel

wordt in het begrensd rationele model uitgegaan van eenduidige relaties tussen handelingen

en alternatieven, zij het dat deze eerder als probabilistisch dan als gedetermineerd worden

beschouwd. Simon's kritiek op het zuiver rationele model richt zich dan ook niet zozeer op de

in het zuiver rationele model veronderstelde stabiliteit van de oplossingsruimte, maar veeleer

op de daarin veronderstelde geringe complexiteit van ontwerpproblemen. De oplossings-

ruimte is vanwege haar omvang nooit volledig te overzien, en problemen doen zich om die

reden nooit goed gedefinieerd en gestructureerd aan de ontwerper voor, aldus Simon (1973).

Oplossingen kunnen om die reden niet eenvoudigweg worden afgeleid, maar moeten gezocht

worden. Volgens Simon is een voorwaarde hiervoor dat slecht gedefinieerde en gestructureer-

de problemen met behulp van decompositie worden teruggebracht tot goed gedefinieerde en
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gestructureerde (deel)problemen. Hierin ligt in essentie, zo geven Carroll & Rosson (1985)

aan, ook het epistemologische onderscheid tussen het zuiver en het begrensd rationele

probleemoplossingsmodel.

Simon ... focussed his attention on the decomposition of a design into subproblems.

Indeed he regarded it as the single distinction between ill-structured and well-structured

problems (Carroll & Rosson, 1985, p. 4).

Het belang dat Simon aan het ontleden van het ontwerpprobleem toekent, onderstreept nog

eens de in het begrensd rationele model veronderstelde stabiliteit van de oplossingsruimte.

Wanneer de wijze waarop alternatieven door handelingen met elkaar verbonden zijn, zich zou

wijzigen tijdens het ontwerpproces, zou de sequentie van handelingen (deeloplossingen)

immers niet langer de oplossing voor het probleem representeren.

Nadat de ontwerper het ontwerpprobleem heeft teruggebracht tot eenvoudig oplosbare

deelproblemen, worden deze opgelost aan de hand van de doelstellingsfunctie, de randvoor-

waarden en de beheersingsvariabelen. Simon gaat daarbij uit van drie epistemologische

vooronderstellingen, die ook aan het zuiver rationeel probleemoplossingsmodel ten grondslag

liggen.

Allereerst maakt hij een onderscheid tussen doelen en middelen. Het doel wordt gerepresen-

teerd door de discrepantie tussen de bestaande en de gewenste situatie. De handelingen die

vanuit de bestaande situatie tot de gewenste situatie leiden vormen de middelen. Het

expliciteren van de doelen is volgens Simon een vereiste voor de analyse van mogelijke

ontwerphandelingen, die tot de oplossing van het ontwerpprobleem leiden. Welke

handelingen vervolgens geschikt zijn wordt afgeleid uit de theoretische kennis die voorhan-

den is. Daarin schuilt tevens de tweede epistemologische assumptie van het rationele

probleemoplossingsmodel: het scheiden van theorie en praktijk. Door middel van onderzoek

wordt theoretische kennis verkregen, die een veralgemenisering en abstrahering van de

praktijk vormt. In het zuiver rationele model gaat het hierbij vooral om deductief-nomologi-

sche, afgeleid wetmatige kennis. In het begrensd rationele model gaat het met name om

inductief-probabilistische kennis, empirische kennis die in termen van een waarschijnlijk-

heidsverdeling gegeven is. De derde epistemologische vooronderstelling hangt hiermee

samen en heeft betrekking op het in het rationele probleemoplossingsmodel gemaakte onder-

scheid tussen kennen en doen. Zowel in het zuiver als in het begrensd rationele probleemop-

lossingsmodel vindt eerst een volledige probleemdiagnose plaats, op grond waarvan bepaald

wordt welke handelingen nodig zijn om het probleem op te lossen. De afferente en efferente

kanalen worden onafhankelijk van elkaar beschouwd.

Een laatste opmerking betreft de onderliggende rationaliteitsopvatting binnen elk van de

modellen. In het begrensd rationele model is het streven een oplossing te vinden die aan van
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te voren gestelde randvoorwaarden voldoet. Er wordt niet gezocht naar de beste oplossing

voor het ontwerpprobleem zoals, in het zuiver rationele model, maar naar een acceptabele of

bevredigende oplossing. De belangrijkste concessie die Simon doet betreft het niet in

beschouwing nemen van alle mogelijke alternatieven. Toch betekent dit niet dat hij afstand

doet van het rationaliteitsbeginsel (vgl. Kickert, 1979). Er is nog steeds sprake van een doel,

en dat doel voldoet nog steeds aan de voorwaarde dat er een volledige ordening van alterna-

tieven bestaat. De ordening is alleen een meer eenvoudige: de verzameling alternatieven

wordt niet onderverdeeld in een continue rangorde van alternatieven, maar dichotoom in een

deelverzameling gewenste (bevredigende) en een deelverzameling ongewenste

(onbevredigende) alternatieven (Kickert, 1979, p. 67). Het begrensd rationele model is niet

zozeer minder rationeel dan het zuiver rationele model, veeleer is er sprake van verschillende

vormen van rationaliteit waarop in beide modellen een beroep wordt gedaan.

"a theory of rationality for problems like the travelling-salesman problem is not a theory

of best solutions -of substantive rationality- but a theory of efficient computational pro-

cedures to find good solutions -a theory of procedural rationality" (Simon, 1976b, p.

69).

Tabel 1.1 Ontwerpen als zuiver rationeel en als begrensd rationeel probleem oplossen

vergeleken op basis van drie dimensies

zuiver rationele begrensd rationele

probleemoplossingsmodel probleemoplossingsmodel

ontologische universalistische werkelijkheids- idem

dimensie opvatting: veronderstelde eenheid

 achter waarneembare verschijnselen

materialistische werkelijkheids- idem

opvatting: werkelijkheid is gedefinieerd

in termen van het object

epistemologische werkelijkheid is volledig te kennen: werkelijkheid is slechts fragmenta-

dimensie er is sprake van een stabiele en weinig risch te kennen: er is sprake van een

complexe omgeving stabiele en complexe omgeving

scheiding tussen doeleinden en idem

middelen: verduidelijking van doel-
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einden is onderscheiden van en een 

vereiste voor de analyse van mogelijke

ontwerphandelingen

scheiding tussen onderzoek en praktijk: idem (inductief-probabilistisch)

onderzoek is gericht op theorievorming

als veralgemenisering en abstrahering

van de praktijk (deductief-nomologisch)

scheiding tussen kennen en doen: idem

werkelijkheid wordt waargenomen door

middel van efferente (sensorische)

 kanalen, en de werkelijkheid wordt

 beïnvloed door middel van afferente

(motorische) kanalen

kennisbasis voor ontwerpen: idem

- alternatieven (feitelijke situaties) 

- acties (feitelijke handelingen die

  situaties met elkaar verbinden)

- declaratieve logica (rationalisering

  van de meest geschikte handeling)

legitieme kennisuitspraak: een legitieme kennisuitspraak:

goed ontwerp is een ontwerp dat een goed ontwerp is een ontwerp

aantoonbaar de meest geschikte middelen waarvan aangetoond kan worden dat

voor de gewenste doeleinden omvat binnen de gestelde randvoorwaarden

(het 'beste' ontwerp) een geschikt middel voor de gewen-

ste doeleinden is gevonden (een

'bevredigend' ontwerp)

methodologische algoritmen voor het kiezen van optimale heuristieken voor het kiezen van

dimensie alternatieven (optimaliseringstechnieken): bevredigende alternatieven: decom-

bijvoorbeeld lineair programmeren positie en doel-middel analyse;

operationele research) en speltheorie algoritmen voor het toetsen van

alternatieven: bijvoorbeeld lineair

en dynamisch programmeren

Het zuiver rationele probleemoplossingsmodel is gegrondvest op de idee van substantiële of

inhoudelijke rationaliteit. Het criterium voor ontwerpbeslissingen is de mate waarin het
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probleem wordt opgelost. Het begrensd rationele model gaat daarentegen uit van procedurele

rationaliteit. Hierin is de aandacht niet zozeer gericht op de inhoud van ontwerpbeslissingen,

maar op het ontwerpproces op zich. Rationaliteit wordt nu niet gedefinieerd in termen van de

best mogelijke keuze van inhoudelijke alternatieven, maar als de best mogelijke keuze van

procedures om tot beslissingen te komen (vgl. Scheerens, 1983).

Het feit dat beide probleemoplossingsmodellen uitgaan van een andere rationaliteitsopvatting,

betekent echter niet dat in het begrensd rationeel model op basis van andere kennis dan in het

zuiver rationeel model ontwerpbeslissingen worden genomen. In beide gevallen wordt

feitelijke informatie verondersteld over mogelijke situaties en handelingen, en wordt gebruik

gemaakt van declaratieve logica om, gegeven het ontwerp-probleem, naar handelingen te

zoeken die tot een gewenste situatie leiden. In methodologisch opzicht gaan beide modellen

derhalve uit van dezelfde kern, namelijk algoritmen die geschikt zijn voor het kiezen of

toetsen van ontwerphandelingen. Het verschil tussen het zuivere en het begrensd rationele

probleemoplossingsmodel bestaat dan ook daarin dat in het zuiver rationele model met de

genoemde algoritmen volstaan kan worden, maar in het begrensd rationele model niet. In het

begrensd rationele model moet naar een oplossing voor het ontwerpprobleem gezocht

worden. De ontwerper dient hiervoor te beschikken over heuristieken die hem in staat stellen

een bevredigende oplossing te vinden. Centraal in deze heuristieken staan de principes van

decompositie en doel-middel analyse. De ontwerper past de algoritmen toe bij het zoeken

naar oplossingen voor deelproblemen.

1.7.2 Ontwerpen als professioneel handelen

De benadering waarbinnen ontwerpen als professioneel handelen wordt opgevat, is ontstaan

als reactie op de paragraaf 1.7.1 beschreven rationele ontwerpbenadering. De kritiek richt

zich met name op de in de rationele ontwerpmodellen veronderstelde kenbaarheid van het

ontwerpprobleem. In het rationele model wordt uitgegaan van een vaststaand, eenduidig vast

te stellen, ontwerpprobleem dat door middel van decompositie en doel-middel analyse kan

worden opgelost. In werkelijkheid zijn problemen echter geen gegevenheden, zo wordt door

de vertegenwoordigers van deze benadering betoogd, maar worden probleemdefinities

geconstrueerd aan de hand van ervaren probleemsituaties. Een tweede tekortkoming van het

rationele ontwerpmodel is volgens hen dat zij onvoldoende zijn toegerust om problemen op te

lossen, die geheel of gedeeltelijk afwijken van eerdere ontwerpproblemen. In de opvatting

van ontwerpen als professioneel handelen wordt elk ontwerpprobleem als uniek beschouwd.

Om die reden is het onmogelijk om enkel op basis van bestaande theorieën en technieken

oplossingen voor ontwerpproblemen te vinden. Een derde punt van kritiek betreft de in de

rationele ontwerpmodellen veronderstelde overeenstemming over ontwerpdoelen. Het

rationeel probleemoplossingsmodel houdt geen rekening met situaties waarin zich waarden-
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conflicten voordoen. De ontwerppraktijk kenmerkt zich door, als gevolg van veranderende

situaties en percepties van betrokkenen, voortdurend wijzigende problemen. Gepleit wordt

om die reden voor een meer situationele opvatting van ontwerpen, waarin de vaardigheid van

de ontwerper centraal staat. Hierbij kunnen twee varianten onderscheiden worden: ontwerpen

als intuïtief handelen en ontwerpen als reflectie-in-actie.

1.7.2.1 Ontwerpen als intuïtief handelen

In de benadering van ontwerpen als intuïtief handelen wordt niet per se, zoals in het rationele

probleemoplossingsmodel, uitgegaan van een eenduidige, volledig te expliciteren probleem-

definitie. De wijze waarop het probleem gedefinieerd wordt is afhankelijk van de ervaring

van de ontwerper.

Een ander verschil met het rationele probleemoplossingsmodel is, zoals hiervoor reeds

aangegeven, de aanname dat ontwerpproblemen steeds op aspecten van eerdere problemen

verschillen. Dat betekent dat de oplossing voor een ontwerpprobleem nooit volledig

analytisch kan worden afgeleid.

Few if any situations ... are seen as being of exactly the kind for which prior experience

intuitively dictates what move or decision must be made. Usually certain aspects of the

situation are slightly, yet disturbingly, different from what would make one completely

comfortable with a decision based on what happened before (Dreyfus & Dreyfus, 1986, p.

37).

Intuïtieve sturing is nodig bij het nemen van ontwerpbeslissingen, zo geeft De Groot (1985)

aan, omdat er weliswaar argumenten zijn aan te geven voor een bepaalde keuze, maar deze

argumenten op zich onvoldoende zijn voor het volledig verantwoorden van een beslissing.

Intuïtie overbrugt het bestaande 'onzekere' gat tussen aanwezige en benodigde argumenten.

Voor De Groot is intuïtie een niet alleen als resultaat van aanwijsbare rationele processen te

verklaren conclusie, oordeel, vermoeden, anticipatie, voorkeur of keuze. Intuïtie kenmerkt

zich door de snelle, onmiddellijke en plotselinge verschijning van een oplossing, die moeilijk

onder woorden valt te brengen. Intuïtie gaat gepaard met een gevoel van juistheid. Een

intuïtieve keuze is een keuze die berust op cognitieve ervaring, waarin geldige informatie

besloten ligt.

Een intuïtieve keuze komt niet voort uit conditionering en is ook niet alleen van eerdere

kennis afhankelijk (vgl. De Groot, 1985). Het vermogen tot intuïtief handelen wordt voor een

deel bepaald door aanleg (De Groot, 1991), oftewel persoonsgebonden structuren (Bastick,

1982). Dat betekent overigens niet dat iedere ontwerper met veel aanleg ook de juiste

intuïtieve beslissingen neemt. In hoeverre het 'intuïtief potentieel' wordt benut is afhankelijk

van de ervaring van de ontwerper. Deze ontwerpervaring wordt verondersteld sterk
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domeingebonden te zijn. Het vinden van een oplossing voor een ontwerpprobleem is, met

andere woorden, afhankelijk van de ervaring die de ontwerper heeft met het oplossen van

soortgelijke problemen in het desbetreffende of een daaraan verwant domein. Dreyfus &

Dreyfus (1986) spreken in geval van intuïtief ontwerpen om die reden ook wel van ontwerp-

expertise of 'know-how'.

Tabel 1.2 De ontwikkelingsstadia van noviet tot expert

vaardigheidsniveau kennis zienswijze beslissing betrokkenheid

1. beginner niet-contextgebonden geen analytisch afstandelijk

2. gevorderde niet-contextgebonden geen analytisch afstandelijk

en situationeel

3. vaardige niet-contextgebonden gekozen analytisch afstandelijk begrijpen

en situationeel en beslissen; betrok-

ken bij de uitkomst

4. bekwame niet-contextgebonden ervaren analytisch betrokken begrijpen;

en situationeel afstandelijk beslissen

5. expert niet-contextgebonden ervaren intuïtief betrokken begrijpen

en situationeel en beslissen

Dreyfus & Dreyfus (1986) gaan niet, zoals De Groot (1985), uit van het rationele probleem-

oplossingsmodel. De Groot beschouwt een intuïtieve keuze als een aanvulling op een

rationele keuze. Dreyfus & Dreyfus (1986) daarentegen beschouwen rationele en intuïtieve

ontwerpkeuzen als liggend op een continuüm (zie Tabel 1.2). Beginnende ontwerpers baseren

hun ontwerpbeslissingen voornamelijk op rationele methoden en technieken, terwijl ervaren

ontwerpers voornamelijk intuïtieve beslissingen nemen. Een beginnende ontwerper is, aldus

Dreyfus & Dreyfus, niet in staat om de ontwerpsituatie waarmee hij geconfronteerd wordt te

vergelijken met eerdere ontwerpsituaties. De ontwerper probeert derhalve op basis van

ontwerptheorieën of -methodologieën feiten en kenmerken van de ontwerpsituatie die

mogelijk relevant zijn te classificeren. Deze feiten en kenmerken zijn duidelijk en objectief

gedefinieerd, zodat de ontwerper deze kan herkennen zonder te hoeven refereren aan de

context waarin ze zich voordoen (contextonafhankelijk). Aan de hand van ontwerpregels

bepaalt de beginnende ontwerper welke handelingen hij op basis van de door hem waargeno-
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men feiten en kenmerken moet ondernemen. Naarmate de ontwerper meer ervaring op doet

leert hij welke aspecten van de ontwerpsituatie van belang zijn, en betrekt hij situationele

aspecten in de ontwerpbeslissingen die hij neemt. De vaardige ontwerper beschouwt de

ontwerpsituatie als een verzameling feiten en kenmerken. Het belang dat de ontwerper aan

bepaalde feiten toekent is afhankelijk van de aanwezigheid van andere feiten en kenmerken.

Beslissingen worden genomen op basis van waargenomen constellaties van feiten en

kenmerken. De bekwame ontwerper onderscheidt niet slechts constellaties, maar maakt ook

onderscheid tussen verschillende ontwerpsituaties waarin dezelfde constellaties van feiten en

kenmerken optreden. Langs analytische weg neemt de ontwerper ontwerpbeslissingen, waarin

met deze verschillen rekening is gehouden. De expert-ontwerper tenslotte baseert zijn

ontwerpbeslissingen op intuïtieve kennis. Hij is vertrouwd met een groot aantal verschillende

ontwerpsituaties, op grond waarvan hij weet hoe hij dergelijke situationele verschillen moet

waarderen, en welke ontwerpbeslissingen hij moet nemen.

1.7.2.2 Ontwerpen als reflectie-in-actie

Reflectie-in-actie berust op een sociaal-constructivistische visie op de werkelijkheid waarmee

de ontwerper geconfronteerd wordt. Uitgegaan wordt van de visie dat de ontwerper de

(probleem)situaties waarin hij werkt zelf vorm geeft.

In the constructionist view, our perceptions, appreciations, and beliefs are rooted in worlds

of our own making that we come to accept as reality. ... When practitioners respond to the

indeterminate zones of practice by holding a reflective conversation with the materials of

their situations, they remake a part of their practice world and thereby reveal the usually

tacit processes of worldmaking that underlie all of their practice (Schön, 1987, p. 36).

Dit staat in tegenstelling tot de objectivistische visie op de verhouding tussen ontwerper en de

werkelijkheid die hij kent, zoals die in de rationele probleemoplossingsmodellen wordt

gepostuleerd. De ontwerper is geen toeschouwer of manipulator, zoals in het empirisch

rationalisme, maar iemand die deel uitmaakt van de ontwerpsituatie (Schön, 1983, p. 163). Er

is sprake van een nauwe verbondenheid met de werkelijkheid. Door de onduidelijkheid rond

doelen, wordt ontwerpen minder instrumenteel.

The positivist epistemology of practice rests on three dichotomies. [1] Given the seperation

of means from ends, instrumental problem solving can be seen as a technical procedure to

be measured by its effectiveness in achieving a preestablished objective. [2] Given the

seperation of research from practice, rigorous practice can be seen as an application to

instrumental problems of research-based theories and techniques whose objectivity and

generality derive from the method of controlled experiment. [3] Given the seperation of
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knowing from doing, action is only an implementation and a test of technical decision. [In

constructivist epistemology of practice] these dichotomies do not hold. ... Means and ends

are framed interdependently in his problem setting. And his inquiry is a transaction with

the situation in which knowing and doing are inseparable (Schön, 1987, p. 78).

Kenmerkend voor de werkwijze van de bekwame ontwerper is, zo geeft Schön aan, een vorm

van artistry, een ontwerpkunst. Schön onderscheidt de kunst van het inkaderen van het

probleem, de kunst van het implementeren en de kunst van het improviseren. Aan de basis

hiervan ligt het proces van reflectie-in-actie. Schön geeft aan dat ontwerpbeslissingen door de

ontwerper voor een groot deel op basis van intuïtie worden genomen. Deze beslissingen

worden genomen op basis van 'kennis-in-actie', hetgeen door Schön omschreven wordt als

kennis van verschijnselen en van de wijze waarop een situatie als taak of probleem kan

worden ingekaderd. In relatief eenvoudige ontwerpsituaties is de ervaren ontwerper in staat

op basis van zijn kennis-in-actie het probleem op te lossen. In complexe situaties schiet deze

daarentegen tekort. De intuïtieve ontwerpbeslissing heeft een onverwachte, gewenste of onge-

wenste uitkomst tot gevolg. De ontwerper beseft dat het beeld dat hij zich gevormd heeft van

de ontwerpsituatie niet juist is, en probeert al handelend zich een beter beeld van de situatie te

vormen. Dit proces van al sturend proberen te begrijpen wordt door Schön aangeduid als

reflectie-in-actie. Schön onderscheidt twee componenten in het proces van reflectie-in-actie.

Allereerst framing, het inkaderen van het probleem, en naming, het benoemen van het

probleem, en ten tweede het exploratief, maatregeltoetsend (move-testing) en hypothesetoet-

send experimenteren met mogelijke oplossingen.

Het inkaderen en benoemen van het ontwerpprobleem betreft processen die gebruikt worden

om de situatie waarmee de ontwerper geconfronteerd wordt hanteerbaar te maken, door ze

vergelijkbaar te maken met andere ontwerpsituaties. De ontwerper beschikt daarvoor over een

repertoire aan voorbeelden, beelden, inzichten en handelingen.

When a practitioner makes sense of a situation he perceives to be unique, he sees it as

something already present in his repertoire. To see this site as that one is not to subsume

the first under a familiar category or rule. It is, rather, to see the unfamiliar situation as

both similar to and different from the familiar one, without at first being able to say similar

or different with respect to what. The familiar situation functions as a precedent, or a

metaphor, or ... an exemplar for the unfamiliar one. Seeing this situation as that one, a

practitioner may also do in this situation as in that one (Schön, 1987, p. 67).

Het inkaderen van de ontwerpsituatie is de eerste stap die een ontwerper zet. Het behelst het

identificeren van het ontwerpprobleem. Het benoemen duidt op het classificeren van het

ontwerpprobleem aan de hand van eerdere probleemsituaties. Eerdere ervaring, maar ook

algemeen wetenschappelijke inzichten en specifieke onderzoeksresultaten spelen hierbij een
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rol. Door de onderhavige ontwerpsituatie te benoemen komen de relevante aspecten van het

ontwerpprobleem naar voren. Mogelijke oplossingen voor het probleem worden gevormd

door handelingen die in het verleden bruikbaar zijn geweest in op deze relevante aspecten

vergelijkbare ontwerpsituaties. Als gevolg van het complementaire proces van inkaderen en

benoemen gebruikt de ontwerper eerdere kennis, respectievelijk ervaringen voor zijn theorie

van de unieke situatie. Uit deze theorie komen mogelijke oplossingen voort. Hoewel de kans

dat dergelijke oplossingen ook op het onderhavige probleem van toepassing zijn, groter is dan

op grond van kans verondersteld mag worden, betekent het niet dat de gegenereerde oplossing

in de onderhavige, in wezen unieke ontwerpsituatie ook bruikbaar is. Om de bruikbaarheid

van de eerste oplossingspoging te toetsen, experimenteert de ontwerper.

Seeing-as is not enough, however. When a practitioner sees a new situation as some

element of his repertoire, he gets a new way of seeing it and a new possibility for action in

it, but the adequacy and utility of his new view must still be discovered in action.

Reflection-in-action necessarily involves experiment (Schön, 1987, p. 68).

Schön relateert de experimenten die de ontwerper uitvoert niet uitsluitend aan het beant-

woorden van een van te voren opgestelde vraagstelling, zoals in de positivistische ontwerp-

traditie wordt gedaan. Naar de opvatting van Schön is een dergelijke vorm van hypothese toe-

tsend onderzoek weliswaar van belang in het proces van reflectie-in-actie, maar dat geldt

eveneens voor exploratieve en maatregeltoetsende experimenten. Laatstgenoemden geven

niet alleen een indicatie of een bepaalde vooronderstelling juist is, maar ook of deze in die

unieke situatie effect sorteert (maatregeltoetsend) en welke onverwachte effecten optreden

(exploratief). Het voordeel hiervan is, zo geeft Schön aan, dat op deze wijze niet alleen

getoetst wordt of de oplossing daadwerkelijk werkt, maar tegelijkertijd ook andere oplossin-

gen gegenereerd kunnen worden.

De experimenten kunnen in een virtuele of een werkelijke omgeving plaatsvinden. Virtuele

experimenten geven aan dat het ontwerpen niet plaatsvindt in de omgeving waarin de

beoogde verandering of werking gerealiseerd moet worden, maar in een kunstmatige. In een

virtuele omgeving kunnen ontwerphandelingen worden uitgeprobeerd en vergissingen relatief

risicoloos gemaakt worden. Waar ontwerpers direct met cliënten werken wordt het ontwerp

(bijv. de diagnose en de eerste stappen van probleemoplossing c.q. behandeling) direct in

handelen omgezet en al doende bijgesteld. Ontwerpen is aldus sterk oplossingsgericht. Het is

eerder gericht op realisatie dan op falsificatie.

The practitioner makes his hypothesis come true. He acts as though his hypothesis were in

the imparative mood. ... The practitioner violates the canon of controlled experiment, which

calls for objectivity and distance. ... Their hypothesis-testing experiment is a game with the
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situation. They seek to make the situation confirm their hypothesis but remain open to the

possibilities that it will not (Schön, 1983, p. 149/150).

Centraal staat het realiseren van een goed werkend ontwerp. Daarvoor moet vooruitgegrepen

worden op wat mogelijk zou kunnen zijn, aldus Schön, ook al is dat volgens een strikte

methodologie onverantwoord.

1.7.2.3 Intuïtief ontwerpen en ontwerpen als reflectie-in-actie vergeleken

Zowel in het intuïtief ontwerpen als in het geval van reflectie-in-actie wordt de ontwerpomge-

ving als uniek beschouwd. De mate waarin het ontwerpprobleem wordt opgelost, is afhanke-

lijk van: (1) het vermogen van de ontwerper, (2) de door de ontwerper opgedane ervaring, en

(3) de situatie waarmee de ontwerper wordt geconfronteerd.

Intuïtief handelen verschilt niet principieel van reflectie-in-actie. In beide gevallen ligt de

basis voor het oplossen van het ontwerpprobleem in de praktijkkennis van de ontwerper. Op

grond hiervan kadert de ontwerper het ontwerpprobleem in, en vergelijkt hij het met

soortgelijke ontwerpproblemen. Dit proces van inkaderen en benoemen wordt toegeschreven

aan menselijke cognities:

It is our capacity to see unfamiliar situations as familiar ones, and to do in the former as

we have done in the latter, that enables us to bring our past experience to bear on the

unique case. It is our capacity to see-as and do-as that allows us to have a feel for problems

that do not fit the existing rules" (Schön, 1987, p. 68).

Beide vormen van professioneel handelen komen wat betreft het proces grotendeels overeen,

zoals onder meer blijkt uit de beschrijving van het handelen van een expert in Mind over

Machine van Dreyfus & Dreyfus (1986):

With enough experience in a variety of situations, all seen from the same perspective or

with the same goal in mind but requiring different tactical decisions, the mind of the

proficient performer seems to group together situations sharing not only the same goal or

perspective but also the same decision, action, or tactic. At this point not only is a situation,

when seen as similar to a prior one, understood, but the associated decision, action, or

tactic simultaneously comes to mind" (Dreyfus & Dreyfus, 1986, p. 32).

Waar sprake is van reflectie-in-actie ontstaat echter verbazing of verwondering. De praktijk-

kennis waarover de ontwerper beschikt is onvoldoende om een ontwerpprobleem op te

lossen. Waar in de opvatting van ontwerpen als intuïtief handelen volstaan kan worden met
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het, veelal onbewust, inkaderen en benoemen van het probleem, is het bij ontwerpen als

reflectie-in-actie tevens nodig te toetsen of mogelijke oplossingen ook daadwerkelijk

voldoen. Reflectie-in-actie is, in tegenstelling tot het intuïtief handelen van de ontwerper, een

cyclisch proces.

Tabel 1.3 Ontwerpen als intuïtief handelen en als reflectie-in-actie vergeleken op basis van

drie dimensies

ontwerpen als intuïtief handelen ontwerpen als reflectie-in-actie

ontologische (hoofdzakelijk) relativistische relativistische werkelijkheidsopvatting:

dimensie werkelijkheidsopvatting: veronderstelde veronderstelde verscheidenheid achter

verscheidenheid achter waarneembare waarneembare verschijnselen

verschijnselen

idealistische werkelijkheidsopvatting: idem

werkelijkheid wordt geconstrueerd door

het kennende subject

epistemologi- elke ontwerpsituatie verschilt op elke ontwerpsituatie is in principe

sche dimensie (een gering aantal) onderdelen van uniek, onzeker, en kent waardentegen-

eerdere: er is sprake van een redelijk stellingen: er is sprake van een

onstabiele en een weinig tot redelijk onstabiele en complexe ontwerpsituatie

complexe ontwerpsituatie

doelen en middelen liggen niet (vol- doelen en middelen liggen niet vast,

ledig) vast, maar worden gedefinieerd maar worden gedefinieerd tijdens de

tijdens de typering van het probleem herhaalde typering van het probleem

onderzoek en praktijk zijn niet van idem

elkaar te scheiden

scheiding tussen kennen en doen is idem

niet mogelijk

kennisbasis voor ontwerpen: kennisbasis voor ontwerpen: 

praktijkkennis kennis-in-actie
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methodologi- (onbewust) benoemen en inkaderen benoemen en inkaderen (naming and

sche dimensie framing), experimenteren in virtuele en

werkelijke omgevingen

1.7.3  Conclusie

De vraag welke ontologische, epistemologische en methodologische aspecten aan ontwerpbe-

naderingen onderscheiden kunnen worden kan nu beantwoord worden.

De rationele probleemoplossing en de professioneel handelen benadering gaan elk van

verschillende ontologische vooronderstellingen uit. De opvatting van ontwerpen als rationeel

probleemoplossen laat zich plaatsen in de positivistische wetenschapstraditie. Verondersteld

wordt daarin dat achter waarneembare verschijnselen een eenheid bestaat, welke objectief

waarneembaar is. Daaruit volgt dat het ontwerpprobleem eenduidig kan worden vastgesteld.

Daar tegenover staat de opvatting van ontwerpen als professioneel handelen, die zich laat

plaatsen binnen het sociaal-constructivisme. De werkelijkheid wordt in die visie geconstru-

eerd door het kennende subject. Het probleem is derhalve afhankelijk van degene die het

formuleert. Er is geen beste oplossing voor een probleem. De kwaliteit van een oplossing is

afhankelijk van de visie van degene voor wie de oplossing bedoeld is, d.w.z. of het naar

opvatting van de betrokkenen werkt of niet.

Binnen de opvatting van ontwerpen als rationeel probleemoplossen kunnen we twee

benaderingen onderscheiden: het zuiver rationele en het begrensd rationele probleemoplos-

sen. Binnen de opvatting van ontwerpen als professioneel handelen zijn eveneens twee

benaderingen te onderscheiden: intuïtief ontwerpen en reflectie-in-actie. Deze benaderingen

verschillen in de epistemologische veronderstellingen die er aan ten grondslag liggen. Zowel

het zuiver rationele als het begrensd rationele probleemoplossingsmodel gaat uit van een

scheiding tussen doel en middelen, tussen kennen en doen en tussen onderzoek en praktijk.

Het verschil tussen beide benaderingen bestaat erin dat kennis in het zuiver rationele

probleemoplossingsmodel langs deductief-nomologische weg, en in het begrensd rationeel

model langs inductief-probabilistische weg tot stand komt. In de opvatting van ontwerpen als

intuïtief handelen en reflectie-in-actie wordt geen scheiding gemaakt tussen doel en middelen,

kennen en doen, en tussen onderzoek en praktijk.

De benaderingen verschillen met name in methodologisch opzicht. Het zuiver rationele model

schrijft eenduidig technieken voor, aan de hand waarvan het probleem kan worden opgelost.

Het begrensd rationele probleemoplossingsmodel breidt deze uit met heuristieken aan de

hand waarvan de oplossing gezocht kan worden. Op deze methoden wordt in de intuïtieve

ontwerpopvatting voortgebouwd. In de opvatting van reflectie-in-actie zijn de methoden

vager: het proces is nauwelijks voorspelbaar, met als gevolg dat er algemene richtlijnen,
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zonder een expliciete volgorde worden gegeven: de kunst van het inkaderen en de kunst van

het implementeren.

Enigszins generaliserend kan ontwerpen volgens het rationele probleemoplossingsmodel

gekarakteriseerd worden als een kunde, terwijl het ontwerpen volgens reflectie-in-actie als

een kunst valt te typeren (Scheerens, 1993).

We kunnen beide benaderingen ook typeren aan de hand van de rol van de ontwerper, de

ontwerpaanpak, en de wijze waarop het ontwerpprobleem en het ontwerpproces beschouwd

worden (zie Tabel 1.4). Waar het rationele probleemoplossingsmodel sterk probleemgestuurd

is, zijn intuïtief ontwerpen en reflectie-in-actie oplossingsgestuurd.

Beide ontwerpopvattingen verschillen in hun opvatting ten aanzien van de complexiteit en

onzekerheid van het ontwerpprobleem. In de opvatting van ontwerpen als professioneel

handelen wordt het probleem onzeker geacht, als gevolg van waardentegenstellingen, of de

uniciteit van problemen. In de rationele optiek is de complexiteit kleiner en de zekerheid

groter. De verschillende benaderingen kunnen op een continuüm geplaatst worden, door ze te

karakteriseren aan de hand van de kenbaarheid en onzekerheid van het probleem.

Tabel 1.4 Ontwerpen als rationeel probleemoplossen en ontwerpen als professioneel

handelen vergeleken

rationele probleemoplossingsmodel professioneel handelen

ontwerper informatieverwerker in een persoon die zijn eigen

objectieve omgeving werkelijkheid definieert

ontwerpaanpak probleemgestuurd oplossingsgestuurd

ontwerpprobleem te herleiden tot goed gedefinieerde uniek, niet objectief te structureren

en gestructureerde problemen

ontwerpproces een rationeel zoekproces met reflexieve dialoog met de situatie,

eenduidige beslissingsmomenten of intuïtieve keuze van oplossing

en een gegeven oplossingsruimte (doorlopend proces)

Ontwerpprocessen zullen in de praktijk sterk uiteenlopen. De keuze voor een bepaalde

ontwerpbenadering wordt waarschijnlijk enerzijds ingegeven door de (perceptie van de)
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complexiteit en onzekerheid van het probleem en anderzijds door de achtergrond van de

ontwerper.

1.8 Het ontwerpproces

In de voorgaande paragrafen is een groot aantal factoren beschreven die gezamenlijk, door

hun invulling in een bepaalde ontwerpsituatie, de karakteristieken van een ontwerpproces

bepalen. Het is hier niet mogelijk om alle denkbare ontwerpprocesvarianten te identificeren

en beschrijven. In deze studie staat de evaluatie van uit ontwerpprocessen resulterende

ontwerpen centraal. We volstaan hier met de constatering dat het ontwerpproces afhankelijk

van de kenmerken van de in figuur 1.1 weergegeven factoren talloze verschijningsvormen

kan hebben en uiteindelijk resulteert in een bepaald gerealiseerd ontwerp, dat naar aanleiding

van formatieve evaluatie verbeterd kan worden. Ten gevolge van de uitkomsten van de

formulatieve evaluatie van een ontwerp, kan het ontwerpproces opnieuw gestart worden. Dit

kan herhaald worden, totdat men het ontwerp gereed acht voor implementatie en gebruik.

1.9 De kenmerken van het gerealiseerd ontwerp

Op de kenmerken van het (voorlopige) ontwerpresultaat wordt hier nader ingegaan, omdat

deze de vraag hoe een voorlopig ontwerp formatief geëvalueerd behoort te worden raken. Om

die reden zal hier een aantal mogelijke karakteristieken van ontwerpen als produkten van

ontwerpactiviteiten besproken worden. Uit de in de voorgaande paragrafen beschreven

ontwerpbenaderingen is gebleken dat een ontwerpproces kan variëren aangaande de mate

waarin de ontwerpstappen van elkaar te onderscheiden zijn. Men kan in dit kader een

onderscheid maken tussen enerzijds ontwerpen als een aantal discrete ontwerpstappen, die op

een voor ieder duidelijk moment resulteren in een ontwerp met bepaalde kenmerken, en

anderzijds ontwerpen als een proces waarbinnen de ontwerpstappen moeilijk of niet te onder-

scheiden zijn en waarbij ook niet altijd duidelijk is wanneer het ontwerp voor formatieve

evaluatie gereed is. Evaluatie veronderstelt echter de identificeerbaarheid van een ontwerp.

Daarom wordt er hier vanuit gegaan dat een ontwerpactiviteit op een zeker moment uitmondt

in een ondubbelzinnig identificeerbaar, formatief te evalueren ontwerp, hetzij als tastbaar

produkt, dan wel als schriftelijk gespecificeerd ontwerp. Indien aan deze voorwaarde niet

wordt voldaan, heeft het geen zin om in het licht van een op de verbetering van een ontwerp

gerichte evaluatie, over ontwerpen en relevante ontwerpkenmerken te spreken.
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Ontwerpen voor verschillende systeemniveaus

Een voor de hand liggende typering van een ontwerp is die aan de hand van de systeem-

niveaus waarvoor ontworpen wordt. In de onderwijskunde is een gebruikelijke systeem-

niveau-indeling die naar micro-niveau (de instructiesituatie), meso-niveau (de onderwijs-

instelling) en macro-niveau (het onderwijssysteem in haar totaliteit). Een dergelijk onder-

scheid zou ook met betrekking tot de aard van het gerealiseerde ontwerp gemaakt kunnen

worden: micro-niveau-, meso-niveau- en macro-niveau-ontwerpen. Ten behoeve van het

micro-niveau worden bijvoorbeeld cursussen (qua inhoud en didactische vormgeving),

lesmethoden, educatieve software en handleidingen ontworpen. Op meso-niveau worden

onder meer organisatorische procedures, beleid op diverse terreinen (bijvoorbeeld

vakinhoudelijk, pedagogisch-didaktisch, voorzieningen), een schoolcurriculum, procedures

met betrekking tot de toetsing van leerlingen, en taakomschrijvingen ontworpen. Ontwerpen

op macro-niveau betreffen bijvoorbeeld de vormgeving van de structuur van het onderwijs-

stelsel, of onderwijsbeleid dat het handelen van diverse actoren binnen het onderwijssysteem

stuurt (bijvoorbeeld de eindtermen voor een bepaald schooltype).

Hoewel deze drie systeemontwerpniveaus wel iets indiceren betreffende het soort ontwerp dat

gerealiseerd wordt, zijn ze onvoldoende discriminerend voor het fundamenteel bepalen van

de aard van een ontwerp. Zo is het bijvoorbeeld goed mogelijk dat de kenmerken van beleid

dat op meso-niveau en beleid dat op macro-niveau ontworpen wordt in grote lijnen gelijk

zijn. Andere kenmerken van hetgeen ontworpen wordt zijn waarschijnlijk relevanter en

verdienen hier daarom een nadere analyse.

Plannen versus produkten

In de kern kunnen twee verschillende soorten ontwerpen onderscheiden worden:

a. verbale voorstellen/plannen met een meer of minder grote reikwijdte: voorschriften voor

het handelen van één of enkele personen, een specifiek project, organisatiebeleid, een

bepaald sociaal programma, tot internationaal beleid;

b. tastbare produkten, zoals instructiemateriaal, educatieve films, instrumenten voor de

evaluatie van onderwijsinstellingen, informatiesystemen, etcetera.

In tegenstelling tot de technische wetenschappen, waarbinnen ontwerpen doorgaans stoffelijk

van aard zijn, kennen sociaal-wetenschappelijke ontwerpen vaak een onstoffelijk, verbaal

(mondeling of schriftelijk) karakter. Een sociaal-wetenschappelijk ontwerp kan echter ook

een min of meer tastbaar produkt (zoals bijvoorbeeld een educatieve film of een band-dia

serie) omvatten. Hetgeen ontworpen is (zoals de programmatuur, de afbeeldingen op de

dia's/film, de inhoud van een studietekst) is zelf weliswaar niet echt tastbaar, maar de voor het

ontwerp benutte hardware en de resulterende combinatie van hardware en software wel.
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De mate van sociale interactie

Een sociaal-wetenschappelijk ontwerp is bedoeld om gedrag te beïnvloeden en kan op een

bepaalde mate van sociale interactie gericht zijn: variërend van de regulering van het

handelen van één persoon (bijvoorbeeld wanneer een studietekst, of een tutorieel programma

ontworpen wordt),  tot de besturing van omvattende sociale structuren (zoals bij organisatie-

ontwerp of overheidsbeleid). Naarmate het ontwerp op een grotere mate van sociale interactie

gericht is en men dus het handelen van meer personen en hun interactie, wenst te

beïnvloeden, heeft men met een complexer ontwerp van doen.

Ontwerpversies

In bepaalde ontwerpsituaties worden tijdens de verschillende stadia van het ontwerpproces

andersoortige ontwerpversies ontworpen. In het geval van software-ontwikkeling

bijvoorbeeld: eerst geschreven functionele ontwerpspecificaties, vervolgens een auteurs-

omgevingversie van het ontwerp en daarna het eindprodukt waarin de uitkomsten van de

evaluatie van de voorafgaande ontwerpversies verdisconteerd zijn. De potentiële impact van

formatieve evaluatie is bij de eerste versies van het ontwerp veel groter dan bij formatieve

evaluatie van het eindprodukt, omdat de bijstellingsruimte dan groter is dan bij de laatste

versie.

Met het ontwerp nagestreefd doel

Ontwerpen als sociaal-wetenschappelijke activiteit heeft de beïnvloeding, verandering,

verbetering van menselijk gedrag tot doel. Wanneer men een ontwerp beschouwt als een

poging om een probleem, in termen van een verschil tussen de huidige en de gewenste

situatie, op te lossen dan kan de term 'probleem' verschillende betekenissen hebben. Zo

kunnen betrokkenen een probleem in de zin van een ongewenste situatie die om oplossing

vraagt ervaren. Ook is denkbaar dat men niet echt worstelt met de geldende situatie, maar

mogelijkheden ziet voor de optimalisatie van het presteren van een entiteit, of zelfs, voor

probleempreventie.

Nieuw ontwerp-herontwerp

Men kan naar probleemoplossing, -preventie, prestatieverbetering streven door een bestaand

artefact te verbeteren, of een nog niet bestaand artefact te ontwerpen. In het geval van

herontwerp kan men de prestatie van het nieuwe ontwerp vergelijken met de prestatie van het

vorige ontwerp. Wanneer het ontwerp uniek is beschikt men niet over vergelijkingsmateriaal.

Waar het onderdelen van het gerealiseerde ontwerp betreft kan echter wel iets vergelijkbaars

bestaan. Bovendien kan men niet alleen relatief (beter/slechter dan een ander ontwerp) maar

ook absoluut evalueren (voldoet het aan de gestelde eisen?).



32 Sociaal-wetenschappelijk ontwerpen, een inkadering

Het politieke karakter van een ontwerp

De politieke kenmerken van een ontwerp bepalen de impact van een ontwerp in sterke mate.

De toekomstige gebruikers van een ontwerp en zij die anderszins door een ontwerp beïnvloed

worden streven bepaalde belangen na, die meer met het ene dan met het andere ontwerp

gediend worden. In elke ontwerpsituatie is een belangrijke vraag in hoeverre er tussen -

betrokkenen overeenstemming bestaat over de aard van het ontwerp. Wiens probleem met een

bepaald ontwerp in welke mate wordt opgelost of voorkomen en wie met een bepaald

ontwerp verliest is van groot belang.

In het geval van een politiek geladen ontwerp zal daar bij de formatieve evaluatie rekening

mee moeten worden gehouden. De kwaliteit van een ontwerp voor betrokkenen is dan een

waardegebonden aangelegenheid en daardoor lastiger vast te stellen.

Een generiek of specifiek ontwerp

Onder welke condities dient het ontwerp te functioneren? Betreft dit een breed scala aan

uiteenlopende condities (ontwerp voor generiek gebruik), dan wel één duidelijk afgebakende

situatie (een specifiek ontwerp)? In het geval van een specifiek ontwerp is de formatieve

evaluatie relatief eenvoudig, omdat dan duidelijk bepaald kan worden onder welke omstan-

digheden het ontwerp dient te functioneren en aan welke voorwaarden het daarom dient te

voldoen.

Bij een generiek ontwerp is dit lastiger, omdat dan geëvalueerd dient te worden in hoeverre

het ontwerp geschikt is voor gebruik in tal van onderling verschillende toepassingssituaties.

De kenmerken van deze verschillende situaties en hun implicaties zijn moeilijker te bepalen.

De ontwerpdoelgroep kan bijvoorbeeld variëren van één of meer personen waarvan de

relevante kenmerken bekend zijn, tot een welomschreven populatie (bijvoorbeeld alle scholen

voor voortgezet onderwijs) waarvan de globale kenmerken wel voorhanden zijn, maar

waarvan meer gedetailleerde karakteristieken onbekend zijn. De doelgroep is zelfs helemaal

onafgebakend wanneer iets ontworpen wordt voor gebruik in niet omschreven gebruikssitua-

ties: bijvoorbeeld een produkt dat in een groot aantal uiteenlopende contexten bruikbaar moet

zijn voor gebruikers met diverse achtergrondkenmerken.

De vervlochtenheid/scheiding van ontwerp en implementatie

Is er sprake van een duidelijke scheiding tussen een ontwerp en de implementatie ervan, of

zijn ontwerp en implementatie dermate onlosmakelijk verbonden dat (een oordeel over) een

ontwerp haar daadwerkelijke invoering vereist? Als formatieve evaluatie de implementatie

van een ontwerp vereist (met alle veranderkundige activiteiten van dien) bemoeilijkt dit de

evaluatie, omdat de kwaliteit van het implementatieproces de impact van een geïmplemen-

teerd ontwerp kan beïnvloeden en daarmee de informatie over de kwaliteit van het ontwerp an

sich kan vertroebelen.
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Wanneer ontwerp en implementatie beter te scheiden zijn, en een oordeel over de kwaliteit

van een ontwerp niet haar implementatie vereist, kan men in een laboratoriumachtige context

een geïsoleerd, voorlopig ontwerp testen en op basis van de resultaten werken aan de

vervolmaking ervan, voordat het ontwerp daadwerkelijk ingevoerd wordt. In dit geval zal de

aanpasbaarheid vanuit technisch en financieel oogpunt waarschijnlijk ook groter zijn, dan

wanneer ontwerp en implementatie vervlochten zijn (omdat implementatie vaak met zich mee

brengt dat allerlei ontwerpbeslissingen genomen zijn en ingrijpende veranderingen moeilijk

zijn).

Objectieve en gepercipieerde ontwerpkwaliteit

Voor de implementatie van een ontwerp en voor ontwerpgebruik zijn de objectieve kwaliteit

maar zeker ook de door (beoogde) gebruikers gepercipieerde kwaliteit van een ontwerp

cruciaal. Het is erg aannemelijk dat de waargenomen kwaliteit zelfs van doorslaggevende

betekenis is. Immers, een ontwerp dat objectief van zeer goede kwaliteit is, maar door

(potentiële) gebruikers als 'slecht' gekwalificeerd wordt, is een slecht ontwerp.

De formatieve evaluatie van een ontwerpversie kan (en veelal zal) leiden tot het één of

meerdere malen opnieuw doorlopen van het ontwerpproces. Uiteindelijk zullen dergelijke

iteraties doorgaans resulteren in een ontwerp dat geïmplementeerd en in bepaalde mate

gebruikt wordt, en bepaalde positieve/negatieve gewenste/ongewenste gebruikseffecten

sorteert.

1.10 De relaties tussen de factoren van invloed op het gebruik en de effecten van een
ontwerp

Het gerealiseerd ontwerp zal op een zeker moment geïmplementeerd worden, hetzij om de

kwaliteit ervan te testen, dan wel omdat de ontwerper vindt dat het eindprodukt gereed is.

Figuur 1.2 toont dat de implementatie-effecten afhankelijk zijn van meerdere factoren.

Allereerst is de kwaliteit van het gerealiseerde ontwerp natuurlijk van invloed op de mate

waarin en wijze waarop het ontwerp gebruikt wordt. Daarnaast spelen implementatieproces-

sen een belangrijke rol. Uit onderzoek naar innovatieprocessen in uiteenlopende disciplines is

duidelijk geworden (Fullan, 1991) dat de wijze waarop innovaties worden ingevoerd sterk

bepalend is voor het resultaat van vernieuwingsinitiatieven.
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 kenmerken ontwerpers-
 ontwerpprobleem kenmerken

complexiteit ontwerper/
ontwerpteam

onzekerheid
ervaring, kennis
en vaardigheden

gehanteerde
ontwerpbenadering

zuiver rationeel
probleemoplossen

begrensd rationeel
probleemoplossen

randvoorwaarden intuïtief ontwerpen
ontwerpopdracht

reflectie-in-actie
financiële middelen

technische middelen
ontwerpproces

beschikbare
ontwerptijd

ontwerpvrijheid kenmerken
gerealiseerd

politieke context ontwerp

kenmerken mate en wijze positieve/negatieve
implementatie- van gebruik (neven) effecten
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Figuur 1.2 Factoren die van invloed zijn op het gebruik en de effecten van een ontwerp en

hun onderlinge relaties
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Wanneer een ontwerp van grote kwaliteit niet met de nodige zorg wordt ingevoerd, is

allesbehalve zeker dat het op de beoogde wijze benut zal worden. Een laatste groep factoren

die van invloed is op het gebruik van het ontwerp betreft de kenmerken van de

gebruikerscontext. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan de situatie waarin de beoogde

gebruikers een vijandige houding ten opzichte van een ontwerp innemen, omdat het hun

belangen niet dient.

De combinatie van de in Figuur 1.2 genoemde factoren resulteert in een ontwerpgebruik van

een bepaalde omvang en aard, welke van invloed zal zijn op de gerealiseerde

gebruikseffecten. Zoals is aangegeven kunnen dit beoogde effecten en neveneffecten zijn,

welke positief of negatief gewaardeerd kunnen worden.

Eerder werd al aangegeven dat het niet mogelijk is om hier diepgaand alle factoren in kaart te

brengen die het resultaat van ontwerpactiviteiten bepalen. Nu de groepen factoren die een rol

spelen zijn aangegeven zal in het volgende hoofdstuk worden ingegaan op de rol die

formatieve evaluatie binnen het ontwerpproces kan vervullen. Refererend aan Figuur 1.2

concentreren we ons dus op de bepaling van de kenmerken van een gerealiseerd ontwerp.
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•  Hoofdstuk 2  •

Formatieve evaluatie naar functie en aard

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staan de kenmerken van formatieve evaluatie centraal. Allereerst wordt in
paragraaf 2.2 ingegaan op hetgeen onder formatieve evaluatie verstaan dient te worden en welke
functie deze vorm van evaluatie kan vervullen. Vervolgens worden in paragraaf 2.3 een aantal
andere belangrijke karakteristieken van formatieve evaluatie behandeld waaronder soorten
formatieve evaluatie, dimensies voor formatieve evaluatie en het onderscheid tussen evaluatie
en verbetering. In de slotparagraaf 2.4 wordt de inhoud van dit hoofdstuk in een aantal
conclusies vertaald welke daarna bediscussieerd worden.

2.2 De functie van formatieve evaluatie

Michael Scriven, introduceerde in de zestiger jaren (Scriven, 1967) het onderscheid tussen
formatieve en summatieve evaluatie en bijna een kwart eeuw later constateert hij (Scriven,
1991) dat het gebruik van deze concepten regelmatig tot verwarring leidt. Hij gaat in laatstge-
noemde publicatie in op het onderscheid tussen beide evaluatietypen.
Formatieve en summatieve evaluatie verschillen volgens Scriven intrinsiek niet wezenlijk van
elkaar. Het onderscheid is bedoeld om de verschillende functies die evalueren kan hebben aan te
geven. Formatieve evaluatie is ondersteunend bij de verbetering van ontwikkelde artefacten. Ze
levert daarvoor de input en wordt uitgevoerd door, of in opdracht van iemand die het artefact in
kwestie kan verbeteren. Summatieve evaluatie wordt niet door, of in opdracht van verbeteraars
verricht, maar door, of in opdracht van besluitvormers, die de evaluatieve conclusies voor
andere dan ontwikkelingsdoeleinden gebruiken, bijvoorbeeld voor de beslissing of men iets
moet kopen, financieren, stopzetten of niet.
Volgens Scriven is niet de beoogde functie van een evaluatie doorslaggevend voor het als
formatief dan wel summatief classificeren ervan, maar de gebleken functie, d.w.z. de functie die
ze vervuld heeft. Hoewel een evaluatie meestal wel met hetzij een summatief, dan wel een
formatief doel gestart wordt, kan men de werkelijke aard ervan pas achteraf vaststellen.
Wanneer een evaluatie bijvoorbeeld met een formatief doel wordt opgezet, maar de gesigna-
leerde tekortkomingen niet verholpen kunnen worden, moet ze als summatief geclassificeerd
worden. Daarnaast kan een contextwijziging tot een classificatiewijziging leiden. De functie van
een tekstreview kan bijvoorbeeld voor een bepaalde editie van een boek summatief van aard
zijn, maar voor de uitgave van een volgende editie een formatieve functie krijgen.
Scriven wijst erop dat formatieve evaluatie zowel tijdens het ontwikkelproces als na de
uiteindelijke implementatie van het ontwerp nodig is, omdat de relatieve waarde van een
ontwerp in de loop der tijd kan veranderen, bijvoorbeeld doordat er later alternatieven voor het
ontwerp beschikbaar komen, of behoeften na verloop van tijd veranderen. Het belangrijke
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voordeel van formatieve evaluatie is volgens hem dat ze vroegtijdig defecten in (concept-
)ontwerpen kan helpen verhelpen. Daardoor kunnen kosten bespaard worden en kan de kans op
een intensiever gebruik van het ontwerp vergroot worden. Scriven acht het wanneer er sprake is
van de productie van een ontwerp eveneens van belang dat de productiekosten in de periode na
de ontwikkelperiode (wanneer men niet meer over speciale ontwikkelingsgelden kan beschik-
ken) reeds tijdens het ontwerpproces geraamd worden. Op die wijze kan een rendabele
productie van het ontwerp gerealiseerd worden. Resumerend kan gesteld worden dat voor
Scriven de 'early warning' functie van formatieve evaluatie, als basis voor de ontwikkeling van
een effectief ontwerp centraal staat.
Hoewel Scriven van mening is dat er naast de verschillen t.a.v. de gebleken evaluatiefuncties
geen fundamenteel verschil tussen formatieve en summatieve evaluatie bestaat, bevat zijn
betoog wel passages waarin enkele andere verschillen naar voren komen (Scriven, 1991). Zoals
hiervoor reeds is aangegeven wordt een formatieve evaluatie door c.q. in opdracht van anderen
uitgevoerd dan summatieve evaluatie. Bovendien staan bij formatieve evaluatie verbeterings-
doelstellingen veelal van meet af aan centraal (behalve wanneer een summatieve evaluatie later
een formatieve functie krijgt) en kan de evaluator of opdrachtgever het artefact in ontwikkeling
verbeteren. Bij summatieve evaluatie is verbetering van tevoren doorgaans geen doel en bestaan
daartoe voor de evaluator of opdrachtgever ook geen, of veel minder mogelijkheden. Waar-
schijnlijk kan men beter spreken van twee soorten evaluatie die met een verschillend doel en in
een aantal gevallen ook met verschillende aanpakken worden opgezet, maar achteraf soms de
tegenovergestelde functie blijken te vervullen.
Scriven benadrukt dat wanneer psychologische, politieke en sociale overwegingen tot 'vriende-
lijke' formatieve evaluaties (d.w.z. een kritische boodschap niet geven, omdat deze voor de
ontvanger vervelend is) leiden, dergelijke evaluaties altijd tot minder verbeteringen in concept-
ontwerpen resulteren dan wanneer de kwaliteit van een ontwerp objectief wordt vastgesteld.
'Dismissing for incompetence' moet daarom volgens Scriven altijd een reële evaluatieconclusie
zijn. De uitkomsten van een evaluatie vormen idealiter een prikkel tot verbetering.

Scriven is niet de enige auteur die over de rol van formatieve evaluatie publiceert. Een aantal
andere auteurs legt sterker de link tussen formatieve evaluatie en ontwerpprocessen. De Jong &
Schellens (1995) doen verslag van een literatuurstudie naar pretestmethoden voor schriftelijk
voorlichtingsmateriaal en rapporteren daarbij over literatuur betreffende het evalueren van
schriftelijk voorlichtingsmateriaal, de formatieve evaluatie van leermiddelen, en literatuur
aangaande het beoordelen van de 'usability' van ontworpen apparatuur en software. Hoewel het
testen van schriftelijk voorlichtingsmateriaal in de onderhavige studie niet centraal staat wordt
hier aan de publicatie van De Jong en Schellens gerefereerd, omdat de inhoud ervan van
betekenis is voor het formatief testen van sociaal-wetenschappelijke ontwerpen. Onder pretesten
verstaan De Jong en Schellens

"het gericht verzamelen van informatie over een (voorlichtings)produkt bij een deel van het te

bereiken publiek, met als doel na te gaan of het produkt de gekozen doelstellingen kan realiseren

en/of na te gaan welke verbeteringen mogelijk zijn, zulks nog voor het produkt in een definitieve

versie aan het publiek wordt aangeboden" (De Jong & Schellens, 1995, p. 7/8).

De overeenkomst tussen pretesten en formatieve evaluatie is erg groot. De Jong en Schellens
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omschrijven het doel van pretesten in meer algemene termen als kwaliteitsbewaking, d.w.z. het
vergroten van de kans op een effectief ontwerp, door te onderzoeken:
• of het ontwerp qua aantrekkingskracht, toegankelijkheid, begrijpelijkheid en bruikbaarheid

voldoende is afgestemd op de kenmerken van de doelgroep (de mate van 'publieksafstem-
ming');

• in hoeverre de beoogde effecten van het ontwerp in termen van kennis, attitude, vaardigheid
en gedrag optreden;

• wat potentiële ongewenste effecten van het ontwerp zijn en hoe deze voorkomen kunnen
worden.

Ze wijzen op de empirisch aangetoonde gunstige gevolgen van pretesten op de kwaliteit en
effectiviteit van (instructie)teksten (o.a. Jansen & Steehouder, 1989; Jansen, Klatter & De Vet,
1991; Nathenson & Henderson, 1980; Baker & Alkin, 1973), maar benadrukken dat pretesten
geen garantie voor een effectief ontwerp biedt omdat:
• men doorgaans slechts enkele ontwerpdelen kan toetsen, welke niets over de niet-geteste

delen noch over het geheel van wel en niet geteste delen hoeven te zeggen;
• het kan zijn dat structurele problemen in een ontwerp niet aan het licht komen, doordat

respondenten deze niet noemen.
Het is aannemelijk dat deze twee problemen niet alleen voor het testen van teksten, maar
eveneens voor de formatieve evaluatie van andere ontwerpen gelden.

Naast de optimalisatie van (concept)ontwerpen noemen De Jong & Schellens twee andere
mogelijke pretestopbrengsten:
• generaliseerbare ontwerpprincipes die kunnen worden afgeleid door de resultaten van

verschillende revisies met elkaar te vergelijken;
• (impliciete) kennis over de wijze waarop men op gebruikersbehoeften kan anticiperen.

Deze twee opbrengsten betreffen echter geen effecten van formatieve, maar van meta-evaluatie:
door de vergelijking van de uitkomsten van diverse formatieve evaluaties en revisies kan de
ontwerp- en revisiekennis vergroot worden.

Drie manieren van kwaliteitsbewaking
De kwaliteit van ontwerpen kan volgens De Jong en Schellens via pretesten bewaakt worden
door a. toetsing, b. probleemoplossing en c. keuzeverantwoording.

ad toetsing: het geven van een overall-oordeel over de mate waarin een ontwerp voldoet.
Volgens de auteurs spelen daarbij twee problemen:
• dat men geen standaarden voor de interpretatie van testresultaten heeft; wat is (on)gunstig?;
• dat aangrijpingspunten voor verbeteringsacties ontbreken, omdat slechts een totaaloordeel

over het onderwerp beschikbaar komt. Men kan slechts proberen om op grond van eigen
inzichten de zwakke ontwerpelementen te bepalen en reviseren (trial and error), of besluiten
om het ontwerpproces te herstarten (hetgeen duur is en vertragend werkt).
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Het vergelijkend evalueren van concurrerende ontwerpversies levert volgens De Jong en
Schellens de meeste informatie op. Zij wijzen er in dat verband wel op dat scores niet alleen
afhankelijk zijn van de kwaliteit van een ontwerp, maar ook van factoren als de aard van de
testvragen en -opdrachten (zie ook hoofdstuk 3 van dit rapport).

ad probleemoplossing: hier is de doelstelling de verbetering van de voorlaatste ontwerpversie,
door daarin zoveel mogelijk onvolkomenheden op te sporen en het ontwerp, wanneer dit
wenselijk wordt geacht, te reviseren.
De interpretatie van testgegevens is hier volgens De Jong en Schellens -overigens net als bij een
toetsende pre-test- een probleem: hoe ernstig is een geconstateerd probleem, voor welk deel van
de doelgroep geldt het en hoe moet men met tegenstrijdige testresultaten omgaan? Daarnaast is
niet elk probleem oplosbaar en kunnen oplossingen negatieve bijwerkingen hebben.
Uit onderzoek (Renskers, 1993; Van der Geest, Schellens & Van Woes, 1992) blijkt dat
verschillende reviseurs op uiteenlopende wijzen reviseren. Hun ervaring is daarbij van invloed
op de omvang van hun revisie-arsenaal en het wel of niet (kunnen) genereren van een oplossing.
De Jong en Schellens verwijzen naar Flagg (1990), die om het risico van minder geslaagde
revisies te beperken, voor een iteratief test-revisie-design pleit: herhaalde test-revisie rondes,
totdat de (ernstige) problemen verdwenen zijn.

ad keuzeverantwoording: om uit meerdere ontwerpversies te kiezen kan men proefpersonen
alternatieve versies van een ontwerp laten vergelijken, of de alternatieven separaat testen en
vervolgens de resultaten vergelijken.

In een toetsende pretest worden de kwaliteit en effectiviteit van het ontwerp direct bewaakt. Het
ontwerp wordt afgewezen, of het minst slechte ontwerp wordt gekozen. In het geval van op
probleemopsporing en keuzeverantwoording gerichte tests wordt de effectiviteit van het
ontwerp niet bepaald, maar worden beslissingen ondersteund die bedoeld zijn om de ontwerpef-
fectiviteit te vergroten. Wanneer men met Scriven ontwerpoptimalisatie als het grondkenmerk
van formatieve evaluatie ziet, vallen de pretestfuncties toetsing en keuzeverantwoording buiten
de formatieve evaluatie definitie.
De drie door De Jong en Schellens onderscheiden vormen van kwaliteitsbewaking zijn ook
binnen de context van sociaal-wetenschappelijk ontwerpen relevant. Daar zal men ook
geïnteresseerd zijn in de mate waarin een ontwerp aan de gestelde doelen voldoet, dan wel op
welke punten in een ontwerp verbetering nodig is, of welk ontwerpalternatief het beste is. Het
feit dat men met een pretest één of meer van deze drie verschillende doelen na kan streven
betekent wel dat men een pretestopzet dient te kiezen welke niet alleen in de specifieke
ontwerpsituatie toepasbaar is maar ook goed bij de pretestdoelen passen.
Een andere auteur die aandacht schenkt aan de problematiek van formatieve evaluatie is Flagg
(1990). Zij richt zich daarbij op de evaluatie van 'technologisch onderwijsmateriaal'
(bijvoorbeeld educatieve programma's voor televisie, computer, cd-rom, video). Het doel van de
formatieve evaluatie van dit type ontwerpen karakteriseert ze als

"maximizing the potential effectiveness of the final product" (Flagg, 1990, p. 46).
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De ontwerper wordt in haar optiek ondersteund doordat ontwerpideeën en ontworpen materialen
worden uitgeprobeerd, daarmee de voor- en nadelen van bepaalde beslissingen duidelijk
worden, en het ontwerp op basis daarvan verbeterd kan worden.
Volgens Flagg vervult formatieve evaluatie tijdens verschillende ontwerpfasen uiteenlopende
rollen. Ze onderscheidt de volgende vier fasen van programma-ontwikkeling en bijbehorende
evaluatietypen:

fase 1: planning en needs assessment
In deze fase gaat het erom informatie in te winnen, om te kunnen bepalen waaraan in de
ontwerpsituatie (on)bewust behoefte bestaat, en om de haalbaarheid van het ontwerpproject te
onderzoeken. Daartoe wordt studie gemaakt van de aard van de probleemcontext, doelgroep, op
te stellen ontwerpdoelen, te gebruiken media, gewenste ontwerpinhoud en het beoogd ontwerp-
gebruik.

fase 2: ontwerp en pre-productie-evaluatie
In de tweede fase staat de nadere specificering van de resultaten van de eerste fase centraal. Dit
dient uit te monden in ontwerpdocumenten, waarin de ontwerpinhoud, de doelgroep, de
programmadoelen en de verwerkingsopdrachten zijn omschreven. De ontwerpdocumenten kan
denken aan een script en een story board voor een videoband, welke op hun kwaliteit getest
kunnen worden.

fase 3: productie en productie-formatieve-evaluatie
Hier vindt de feitelijke productie plaats (bijvoorbeeld van computer-software, een videoband,
t.v.-programma). Het ontwerp wordt gereviseerd op basis van try-outs van prille programmaver-
sies (zoals scripts, flow charts, pilots, prototypes) met de doelgroep en de programma-manager.
De testen daarvan worden verricht om informatie te verzamelen over essentiële zaken als de
moeilijkheid, gebruikersvriendelijkheid, omvattendheid, aantrekkingskracht, overtuigendheid
e.d. van hetgeen ontworpen is.
De impact van de verkregen evaluatieresultaten is afhankelijk van de beschikbare tijd en
financiën, de kenmerken van het programma-ontwerp, creativiteit, de relaties binnen en de
missie van het team.

fase 4: implementatie en implementatie-formatieve-evaluatie
In de laatste fase omvat formatieve evaluatie het onderzoeken van de effecten van een pro-
gramma onder bijna normale gebruikscondities. Het doel daarvan is het materiaal zoveel
mogelijk af te stemmen op de onderwijssetting, te onderzoeken of het programma-management
problemen oplevert en informatie te vergaren voor de ontwikkeling van aanvullend progamma-
materiaal en toekomstige ontwerpactiviteiten.

Interessant is dat Flagg naast 'de ontwerper' en 'de directe programma-gebruikers' een derde
groep functionarissen in de evaluatie betrekt: 'de programma-managers'. Men kan in de wereld
van het onderwijs bijvoorbeeld denken aan leerkrachten als programma-managers die een
ontworpen methode in het onderwijs aan hun leerlingen (de directe gebruikers) gebruiken.

Aangezien formatieve evaluatie in de optiek van Flagg al vóór de productiefase start is voor
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haar de vraag in hoeverre de einddoelen van het programma bereikt worden slechts in een
bepaalde fase van het ontwerpproces aan de orde. Afhankelijk van de projectfase krijgt
'programma' m.a.w. een andere betekenis: variërend van bijvoorbeeld een script, flow chart,
pilotversie tot de eindversie van een televisieprogramma. Met het oog op formatieve evaluatie
dienen volgens Flagg 'het programma', de te evalueren programmakenmerken (zoals program-
madoelen en 'enabling' doelen) en, indien mogelijk eventuele, onbedoelde, negatieve effecten
van het programma gespecificeerd te worden. Vaak wordt niet de bereiking van de einddoelen
maar het bereiken van de 'enabling' doelen (gedrag dat voorwaardelijk voor de einddoelen is, of
de realisatie ervan mogelijk maakt) geëvalueerd. Daarbij kan men bijvoorbeeld denken aan de
evaluatie van de doelstelling dat een ontwerp de interesse van gebruikers wekt en houdt, opdat
het hoofddoel, de verwerving van kennis, gerealiseerd wordt.
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Flagg verbijzondert de rol van formatieve evaluatie voor de fasen vooronderzoek, ontwerp,
productie en implementatie. Ze ziet het vooronderzoek, waarin informatie wordt ingewonnen
om het ontwerp vorm te kunnen geven, als een eerste vorm van formatieve evaluatie. Anders
gezegd, naast het evalueren van reeds gemaakte keuzes vervult formatieve evaluatie bij haar ook
een rol bij het funderen van nog te maken keuzes. Strikt genomen betreft de vooronderzoeksfase
echter geen formatieve evaluatie, omdat daarin geen waardeoordeel wordt geveld over een
(deel)ontwerp, met het oog op de verbetering ervan. In die fase is het doel informatieverzame-
ling, om vast te kunnen stellen wat in een bepaalde situatie aan ontwerpactiviteiten wenselijk en
haalbaar is.
Het testen van ontwerpdocumenten die het productieproces sturen (pre-productie-evaluatie) ziet
Flagg ook als een vorm van formatieve evaluatie. Wat zij productie-formatieve-evaluatie noemt
betreft hetgeen normaliter onder formatieve evaluatie wordt verstaan. Tot slot onderkent Flagg
het belang van het d.m.v. formatieve evaluatie onderzoeken van de afstemming van het ontwerp
op de implementatiesituatie. Een ontwerp kan inhoudelijk van een goede kwaliteit zijn maar
door een gebrekkige afstemming op de kenmerken van de gebruikscontext door gebruikers als
'slecht' ervaren worden.
Het verschil tussen productie-formatieve-evaluatie en implementatie-formatieve-evaluatie loopt
parallel aan het in de algemene evaluatieliteratuur gemaakte onderscheid tussen de evaluatie van
'merit' en het evalueren van 'worth'. 'Merit' betreft de intrinsieke, contextonafhankelijke kwaliteit
van een evaluand welke bijvoorbeeld aan de hand van professionele standaarden bepaald wordt.
'Worth' omvat de contextgebonden waarde van een evaluand, oftewel de waarde die het
evaluand voor een bepaald individu of collectief heeft. Een ontwerp kan inhoudelijk van hoge
kwaliteit zijn maar van weinig waarde zijn voor een specifieke groep gebruikers die in een
bepaalde context met het ontwerp zou moeten werken (Guba & Lincoln, 1985; Lincoln & Guba,
1986). 'Merit-evaluatie' heeft de inhoudelijke verbetering van het evaluand tot doel. In het geval
van de evaluatie van de extrinsieke kwaliteit staat de implementatie-context centraal. Vaak ligt
er een zwaar accent op de (evaluatie van de) intrinsieke kwaliteit van een ontwerp (zie o.a.
Honey, 1990; Hawkins & Honey, 1990). Ten onrechte, want de extrinsieke kwaliteit betreft een
minstens zo belangrijke voorwaarde voor succesvolle implementatie.
De intrinsieke kwaliteit van een eindontwerp zou eenmalig vastgesteld kunnen worden (later
eventueel herhaald, wanneer er nieuwe concurrerende ontwerpen komen). Aangezien imple-
mentatiecontexten nogal uiteenlopen dient de evaluatie van de 'worth' van een ontwerp in
principe net zo vaak herhaald te worden, als er verschillende implementatiecontexten voor het
ontwerp in kwestie zijn.

Met name vroegtijdige ontwerprevisies acht Flagg kosteneffectief, omdat de kosten van
ingrepen in het voorlopige ontwerp dan nog relatief gering zijn. Productie-formatieve-evaluatie
is van belang om fouten met een grote impact (bijvoorbeeld dat het ontwerp de aandacht van de
gebruiker niet trekt, niet begrepen wordt, of niet tot de beoogde informatieoverdracht leidt) te
reviseren. Volgens Flagg zijn dit soort evaluaties vaak gericht op een selectie van ontwerpken-
merken (bijvoorbeeld alleen de verhaallijn en de karakters die de aandacht moeten trekken en
houden). In haar optiek worden doorgaans te weinig ontwerpversies getest (vaak slechts één
prototype) en vindt formatieve evaluatie ten onrechte vaak pas aan het eind van het ontwerptra-
ject plaats. Ze is echter niet van mening dat tijdens ontwerpprocessen altijd formatief geëvalu-
eerd dient te worden.
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Formatief evalueren heeft volgens haar weinig zin wanneer:
• prototypes niet zijn aan te passen (technisch, budgetair, politiek, qua tijd);
• het projectmanagement de filosofie van formatief evalueren verwerpt (waardoor de

resultaten niet gebruikt zullen worden);
• ontwikkelaars het onderling niet eens zijn over de programmadoelen en de doelgroep.

2.3 Andere belangrijke aspecten van formatieve evaluatie

Tot nu toe is in dit hoofdstuk met name aandacht geschonken aan de functie die formatieve
evaluatie volgens een aantal auteurs kan vervullen, de resultaten van formatieve evaluatie, en de
wijze waarop men formatieve evaluatie in grote lijnen in kan vullen. Het betoog zal nu vervolgd
worden met een aantal andere relevante aspecten van formatieve evaluatie. Aan de orde komen
formatieve evaluatie varianten, evaluatiedimensies en -standaarden en de relatie tussen evaluatie
en op verbetering gerichte activiteiten.

Compleet versus fragmentarisch evalueren
Voor Scriven omvat evaluatie de analyse van een dataset die bestaat uit gegevens over het
evaluand (het voorwerp van evaluatie: bijvoorbeeld een produkt, proces, instelling) en de
behoeften en waarden van de cliënt. Waar Scriven spreekt over een cliënt die belang stelt in de
evaluatie-uitkomsten zou voor de ontwerpcontext gedacht kunnen worden aan een ontwerper
die een ontwerp evalueert of door anderen laat evalueren en voor wie daarbij bepaalde
ontwerpdoelen gelden. De prestatie van een evaluand wordt in een evaluatie op de relevante
dimensies (welke de behoeften van de betrokkenen weerspiegelen, zoals gebruikersvriendelijk-
heid en effectiviteit) gemeten en de verkregen score vergeleken met de gehanteerde standaarden
(d.w.z. wanneer van een goede, een matige, een slechte prestatie gesproken dient te worden).
Het resultaat van de vergelijking wordt gevormd door uitspraken over de kwaliteit van het
evaluand in een bepaald opzicht, idealiter, in vergelijking met alternatieven voor het evaluand.
Naar de mening van Scriven vereist formatieve evaluatie, net als summatieve evaluatie
objectieve, formele evaluatie. Bij interne, informele, formatieve kwaliteitsevaluaties is de kans
op te positieve, extern niet valide resultaten namelijk groot. Een zorgvuldige formatieve test
vindt niet alleen intern (door de ontwerper en/of collega's), maar ook buitenshuis, door
onafhankelijke evaluatoren plaats. Hoewel de praktijkcondities van tijd, middelen e.d. veelal op
gespannen voet staan met het consciëntieus doorlopen van de vier genoemde fasen zal de
kwaliteit van veel ontwerpen er gebaat bij zijn.
Scriven relateert in de evaluaties data over de cliënt aan data over het evaluand. Het aan het eind
van een evaluatieproces streven naar waardevrijheid, door dan alleen de 'feiten' over het
evaluand te presenteren kwalificeert hij als hypocriet, omdat daarvóór al meerdere malen
waarden in het geding zijn geweest. Voorbeelden daarvan zijn gemaakte keuzen (wat bijvoor-
beeld belangrijk geacht wordt en wat niet), uitgevoerde deelevaluaties, en de waarden en
wensen van de cliënt. Aan de 'feiten' die een evaluatie oplevert liggen met andere woorden tal
van waardegebonden evaluaties ten grondslag. Een professioneel evaluator geeft volgens
Scriven de klant niet louter de 'feiten', opdat deze die in overeenstemming met zijn eigen
waarden kan samenvoegen en interpreteren. Een dergelijke werkwijze betitelt hij als incom-
pleet, fragmentarisch, als pseudo-evalueren, omdat dan louter een (waardegebonden) beschrij-
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ving van het geëvalueerde gegeven wordt. Compleet evalueren houdt voor Scriven in dat men
diverse evaluands op hun merites waardeert, ze in een rangorde plaatst en vervolgens, gegeven
de waarden en behoeften van de klant/ontwerper, het meest geschikte evaluand bepaalt.
Complete evaluaties zijn volgens hem vergelijkende overall evaluaties. Wat het vergelijkende
aspect betreft doelt hij op het onderscheid tussen beoordelen op absolute criteria (bijvoorbeeld
de inhoud van een lesmethode), en beoordelen op vergelijkende evaluatiecriteria (bijvoorbeeld:
lesmethode X heeft iets wat andere lesmethoden niet hebben). Het overall evalueren houdt voor
hem in dat, op basis van informatie over de behoeften en voorkeuren van de cliënt een rangorde
van alternatieven, en het beste alternatief bepaald worden.
Wanneer men Scriven's opvatting vertaalt naar formatief evalueren binnen de ontwerpcontext
houdt dit in dat men bij de evaluatie van prototypes ook de beste koppeling moet zoeken tussen
evaluatie-uitkomsten en de behoeften en waarden die gelden bij de ontwerper. Wat voor de
ontwerper in kwestie de essentiële behoeften, doelstellingen zijn, dient daarom geëxpliciteerd te
worden.
Scriven's rangordening van evaluands heeft, indien realiseerbaar de voorkeur, onder andere
omdat dan de zwakke en sterke punten van het ontwerp, in vergelijking met ontwerpalternatie-
ven duidelijk worden. Deze informatie kan gebruikt worden bij het verder vormgeven van het
ontwerp. Het is echter ook denkbaar dat men slechts over één te evalueren ontwerp beschikt.
Mogelijke redenen daarvoor kunnen zijn dat de middelen of de ontwerpcomplexiteit het
ontwerpen van meerdere ontwerpen niet toestaan. Aan het eind van het ontwerpproces zal men
overigens überhaupt vaak slechts over één evaluand beschikken. In dergelijke situaties kan de
mogelijkheid bestaan om het ontwerp te vergelijken met iets bestaands, waarvoor het ontwerp
een alternatief is (bijv. een computerondersteund programma om een vreemde taal te leren
vergelijken met een schriftelijke taalmethode). In bepaalde situaties zal echter ook een
dergelijke vergelijking onmogelijk zijn.

Evaluatiedimensies en standaarden
Een belangrijke vraag in het kader van de formatieve evaluatie van ontwerpen is op welke
dimensies men een ontwerp dient te evalueren en welke standaarden daarbij gehanteerd moeten
worden. Wanneer een nieuw ontwerp voor een reeds bestaand artefact (bijvoorbeeld een
lesmethode) geëvalueerd wordt zal men mogelijk beschikken over een bekende, misschien zelfs
algemeen geaccepteerde set evaluatiedimensies en -standaarden. Naarmate het ontwerp meer
innovatief van aard is, oftewel minder vergelijkbaar met iets bestaands is zal men meer in het
ongewisse verkeren.
De Jong en Schellens onderscheiden een achttal soorten informatie, waarover men d.m.v. het
pretesten van conceptteksten informatie verzamelt. Men zou deze aspecten als ontwerpafhanke-
lijke voorwaarden voor effectief ontwerp kunnen opvatten. Het betreft de mate waarin een
ontwerp (bij hen is dit een voorlichtingstekst):
• uitnodigt tot contact (bijvoorbeeld tot lezing, gebruik, toepassing);
• de gebruiker tot de selectie van de relevante ontwerpelementen brengt;
• op hoofdpunten duidelijk is (begrip);
• door de gebruiker geaccepteerd wordt, d.w.z. als juist en realistisch ervaren wordt;
• als relevant (nieuw, efficiënt, niet overbodig) ervaren wordt;
• volledig is, waar het de beantwoording van gebruikersvragen betreft;
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• qua inhoud, structuur en vormgeving positief gewaardeerd wordt;
• gemakkelijk toepasbaar, bruikbaar is.

Flagg noemt ook een aantal dimensies waarop een ontwerp (in haar geval technologisch
onderwijsmateriaal) formatief geëvalueerd kan worden:
• appeal;
• userfriendliness (user interface);
• accessibility;
• responsiveness;
• flexibility;
• persuasiveness (de mate waarin men de inhoud overtuigend vindt);
• effectiveness in termen van verworven vaardigheden, kennis, attitudes en gedrag (al of niet

voorwaardelijk voor een verderliggend doel).

Men kan genoemde typen informatie zien als dimensies waarop sociaal-wetenschappelijke
ontwerpen geëvalueerd kunnen worden. Naast deze ontwerpafhankelijke voorwaarden bestaan
er ook ontwerponafhankelijke voorwaarden voor effectief ontwerp (bijvoorbeeld implementa-
tieprocesvoorwaarden).
Vaak vloeien uit de doelen die met een project, een productontwerp e.d. nagestreefd worden de
evaluatiedimensies voort. Omdat officiële doelen echter vaak allesbehalve ondubbelzinnig
geformuleerd zijn vormen ze veelal een slechte leidraad voor evaluatoren. Scriven acht het
daarom beter dat een extern evaluator zonder kennis van de officiële doelen alle effecten die het
ontwerp bewerkstelligt opspoort. Zo zouden zowel de bedoelde als onbedoelde effecten in kaart
gebracht kunnen worden, welke vervolgens vergeleken kunnen worden met de behoeften die
men met het ontwerp tracht te bevredigen.
Scriven pleit voor het vaststellen van evaluatiestandaarden via vergelijking. Dat wil zeggen dat
men het evaluand vergelijkt met andere produkten waarmee de geldende behoeften mogelijk
ook vervuld zouden kunnen worden. Op grond van een vergelijking van de prestaties van
alternatieven wordt bijvoorbeeld bepaald wat slecht, matig en goed is. Indien een dergelijke
vergelijking tussen 'concurrenten' onmogelijk is dient men volgens Scriven te evalueren op
grond van minimale acceptatie standaarden welke bijvoorbeeld uit een behoeftenanalyse kunnen
voortkomen.

Analytisch versus globaal evalueren
Scriven maakt een onderscheid tussen analytische en globale vormen van evaluatie. Analytische
evaluatie betreft de beoordeling van een evaluand op meerdere deelaspecten, waarna de
deeloordelen tot een overall-oordeel gecombineerd worden. Ze kent twee varianten: dimensio-
nele evaluatie (bijvoorbeeld een tekst evalueren op de dimensies stijl, opbouw en originaliteit)
versus component-evaluatie (evaluatie op componenten, bijvoorbeeld de onderdelen van een
tekst).
Scriven is van mening dat formatieve evaluatie in tegenstelling tot hetgeen vaak verondersteld
wordt niet per se als componentevaluatie dient te worden uitgevoerd. Dimensionele evaluaties
zijn naar zijn mening in het kader van formatieve evaluatie ook nuttig, goedkoper en vaker
mogelijk. Component-evaluatie biedt wel het voordeel dat componenten gemakkelijker te
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detecteren, verbeteren/vervangen zijn dan dimensies die overal in een evaluand aanwezig zijn.
Het combineren van diverse evaluatiegegevens is volgens Scriven in het geval van component-
evaluatie echter moeilijker dan bij dimensionele evaluatie, doordat bij component-evaluatie de
architectuur en assemblage van componenten mede geëvalueerd dient te worden (het geheel is
meer dan de som der delen).
Onder globaal evalueren verstaat Scriven het geven van een overall-oordeel over de kwaliteit
van een evaluand. Hoewel analytische formatieve evaluatie meer verantwoord lijkt te zijn dan
globale formatieve evaluatie, is ze dat in zijn visie vaak niet, doordat analytische evaluatie
duurder, tijdrovender en niet altijd nauwkeuriger is. Globale evaluaties zijn daarom volgens
Scriven ook waardevol voor formatieve evaluatie.

Descriptie-evaluatie-diagnose-causatie-prescriptie
Scriven onderscheidt de volgende, elkaar overlappende stappen:
1. descriptie;
2. evaluatie;
3. diagnose (een geconstateerd gebrek classificeren);
4. aetiologie (de oorzaak van een gebrek bepalen);
5. het formuleren van aanbevelingen om een gebrek op te heffen.

In de pre-evaluatieve descriptiefase is er sprake van een beschrijving van het evaluand op een
aantal relevante kenmerken. De evaluatiestap betreft het in een bepaald opzicht bepalen van de
waarde van hetgeen geëvalueerd wordt. Het streven is daarbij de beste match te vinden tussen
de kwaliteit van het geëvalueerde en de behoeften van één of meer personen. Wanneer meerdere
personen de effecten van het evaluand ondervinden, dienen in de visie van Scriven idealiter de
belangen van allen in de evaluatie meegenomen te worden.
De derde stap, de diagnose betreft de classificatie, de labeling van iets waarvan reeds bekend is
dat het slecht is. Daarvoor dient men in de data de symptomen van alle potentiële 'ziekten' te
herkennen, evenals de eventuele noodzaak van aanvullende tests. Daarna volgt een conclusie,
bijvoorbeeld dat leerling X aan leerstoornis Y lijdt. Een diagnose omvat dus niet de verklaring
van een deficiëntie. Ze is ook geen noodzakelijk element van een formatieve evaluatie, maar
kan er wel deel van uitmaken. Soms vallen formatieve evaluatie en diagnose zelfs samen. De
diagnose is een stap op weg naar de aanbevelingen, maar voor verbeteringssuggesties is meer
nodig: het bepalen van de oorzaak van een tekort (de vierde stap), en de formulering van een
werkende remedie (de vijfde stap). Als duidelijk is dat iets slecht functioneert, is lang niet altijd
duidelijk of en hoe verbetering mogelijk is, omdat onze aetiologische kennis (stap 4) en
remediëringskennis (stap 5) onvolledig is.
Wanneer bij een ontwerp meerdere problemen spelen schuilt in het werken aan één bepaald
probleem het gevaar dat dit nieuwe problemen oproept en per saldo misschien zelfs ver-
slechtering optreedt. Vaak bestaan er onderlinge afhankelijkheden tussen de verschillende
aspecten van een geconstateerd tekort, waardoor het werken aan een waargenomen
(deel)probleem tot symptoombestrijding kan leiden. Men dient daarom in het kader van het
verhelpen van een probleem te streven naar het opsporen van de onderliggende oorzaak.

Soms kan men op basis van de overeenkomst tussen het geconstateerde en een eerder waarge-
nomen tekort een remedie bepalen, maar vaak zal het optimaliseringsproces een kwestie van
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trial-and-error zijn. Indien de remediëringskennis wel beschikbaar is bovendien onzeker of de
vereiste verbeteringsacties doorgevoerd zullen worden. Evalueren, en in het verlengde daarvan
diagnostiek en het optimaliseren van een ontwerp vormen m.a.w. een zeer onzekere aangele-
genheid, ook wanneer de kwaliteit van de formatieve evaluatie buiten discussie staat.
Interessant in dit verband is een tandheelkundig onderzoek naar het opstellen van diagnoses en
behandelingsplannen door tandartsen (Rudolphy, 1996). Hoewel dit een studie uit een niet
sociaal-wetenschappelijke discipline betreft, is aannemelijk dat binnen beide disciplines
overeenkomstige problemen spelen en voor ons onderwerp daarom lering valt te trekken uit de
studie van Rudolphy. Uit het onderzoek blijkt dat er tussen tandartsen een grote variatie bestaat
aangaande de op basis van dezelfde patiëntverschijnselen gestelde diagnose en voorgestelde
remedie. Belangrijke vragen die naar aanleiding daarvan rijzen zijn hoe men een tekort goed
opspoort, wat betrouwbare indicatoren voor een tekort zijn en hoe valide de gehanteerde
kwaliteitstests zijn.
De problemen betreffende de diagnose en formulering van een plan van aanpak zullen binnen
de sociale wetenschappen wellicht in nog sterkere mate spelen. Hoewel valide en betrouwbare
toetsen voor formatieve evaluatie in ontwerpsituaties moeilijk te realiseren zullen zijn verdienen
zij, gezien het belang van de evaluatieresultaten voor het ontwerpproduct, grote aandacht.
Rudolphy ziet twee mogelijkheden voor het bewerkstelligen van een grotere interbeoordelaars-
betrouwbaarheid bij diagnoses: verfijning van de diagnostiek en/of de formulering van
diagnose-protocollen die gedetailleerd aangeven hoe en waar men (afwijkingen in) een bepaald
verschijnsel het best kan observeren. Mogelijk biedt dit ook aangrijpingspunten voor het
evalueren van ontwerpen. Wel speelt hier het probleem dat men vaak met innovatieve ontwer-
pen te maken heeft, hetgeen verfijning van de diagnostiek en protocol-definitie bemoeilijkt.

Een formatief evaluator hoeft volgens Scriven niet per se remediërende aanbevelingen te
formuleren, omdat evaluatie strikt genomen alleen de formulering van een waardeoordeel over
de kwaliteit van het evaluand omvat. Waardoor iets goed of slecht functioneert en hoe men dit
kan veranderen typeert hij als quasi-evaluatieve vragen. Hij dicht evaluatie wel een belangrijke
rol toe: de vaststelling van een tekort als de eerste stap op weg naar de opheffing ervan.
Bovendien wordt in een in Scriven's termen complete evaluatie ook aangegeven wat de
noodzaak en ruimte voor, en de waarschijnlijke winst van verbeteringsinitiatieven is. Daarmee
gaat hij verder dan z'n eigen definitie van evaluatie.

Hoewel het centrale doel van formatieve evaluatie evaluandverbetering is, wil het feit dat een
evaluand op bepaalde punten tekort blijkt te schieten niet altijd zeggen dat het daarop ook
verbeterd moet worden. De geraamde kosten van de verbeteringspogingen kunnen bijvoorbeeld
hoger zijn dan de te verwachten voordelen ervan. In een evaluatie zou daarom het totale beeld
gepresenteerd moeten worden:
• het relatieve belang van elk probleem indien er meerdere problemen zijn vastgesteld;
• de ernst van de vastgestelde deficiënties in verhouding tot de kwaliteit van het gehele

evaluand;
• de kosten en baten van mogelijke remediërende werkzaamheden.

Scriven verwerpt de nogal eens geuite veronderstelling dat de kwaliteit van een evalua-
tie(systeem) afhankelijk is van de mate waarin het tot de verbetering van het evaluand leidt.
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Evaluaties dienen de waarde van iets te bepalen. Of dat tot verbetering van het evaluand leidt is,
naast de kwaliteit van een evaluatie, ook van andere factoren afhankelijk. Zoals aangegeven
spelen de mate waarin de oorzaak van een tekort en de remedie voor het probleem gevonden
worden daarbij een rol, evenals de mate waarin de evaluatieresultaten en verbeteringsvoorstellen
geïmplementeerd worden. Na de evaluatie beslist de ontwerper met name wat er gebeurt, en
daarmee, in hoeverre er verbetering optreedt. Aan de vijf genoemde stappen van Scriven zou
men in feite dus het doorvoeren van verbeteringen als zesde stap moeten toevoegen.

De Jong en Schellens signaleren de problematiek van de vertaling van pretestresultaten in
revisievoorstellen ook. Ze onderscheiden in dat verband drie hoofdproblemen:
1. de interpretatie van geconstateerde problemen;
2. de selectie en ordening van pretestresultaten;
3. het nemen van revisiebeslissingen op basis van pretestresultaten.

ad 1:
Wat staat er te doen wanneer de in een pretest betrokken personen uiteenlopende reacties op een
ontwerp geven? Bovendien, hoe komt men van een geconstateerd probleem tot de juiste revisie?
Flower et al. (1986) en Hayes et al. (1987) menen dat er sprake is van een continuüm met
daarop drie posities:
a. detectie: hoewel duidelijk is dat een ontwerp niet voldoet zijn de exacte aard en locatie van

het probleem onduidelijk (bijvoorbeeld een tekst is saai);
b. diagnose: de oorzaak van een probleem is wel bekend en in bepaalde gevallen de revisie

ook;
c. revisie: de personen die het ontwerp beoordelen leveren tevens voorstellen voor revisie.

Naar de mening van De Jong en Schellens (1995) zijn resultaten op diagnose-niveau, eventueel
aangevuld met concrete revisievoorstellen het meest bruikbaar. Wanneer men op probleem-
opsporing gericht is kan dergelijke informatie alleen boven tafel komen wanneer de onderzoeker
kan doorvragen naar de exacte locatie van het probleem, de oorzaak van het probleem en naar
gemotiveerde verbeteringsvoorstellen. Mondelinge tests hebben dan dus de voorkeur boven
schriftelijke.

ad 2:
Gezien de doorgaans grote hoeveelheid testgegevens zijn de reductie (zo weinig mogelijk
onbruikbare informatie) en ordening van data hier van belang.

ad 3:
Wanneer geven de resultaten van een test aanleiding tot revisiebeslissingen en, indien dit het
geval is, hoe dient men dan te reviseren?
Aangezien het hiervoor aan harde criteria ontbreekt worden revisies niet louter en alleen door de
testresultaten gedicteerd. Andere overwegingen die in de besluitvorming dienen te worden
meegenomen zijn inschattingen van:
• het deel van de doelgroep waarvoor het probleem geldt (hoewel de kans op een a-typisch

testresultaat kleiner wordt naarmate het vaker genoemd wordt blijft de probleemomvang
altijd onzeker);
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• de negatieve effecten die het probleem voor de effectiviteit van het ontwerp zal hebben;
• de inspanning die de revisie vereist;
• de positieve en negatieve effecten die de revisie zal opleveren.

Ook dient men beslissingen te nemen over de wijze waarop men met positief tegencommentaar
(op een door anderen negatief beoordeeld punt) omgaat, en rekening te houden met de
randvoorwaarden voor revisie (bijvoorbeeld de elementen die per se deel uit moeten maken van
een ontwerp, en de maximale ontwerp-omvang).

Omdat de evaluatie-uitkomsten lang niet altijd eenduidig in een bepaalde oplossingsrichting
wijzen zijn ervaring, intuïtie, politieke, economische overwegingen en praktische zaken
(bijvoorbeeld deadlines) ook van invloed op de mate waarin en de wijze waarop een ontwerp
gereviseerd wordt.

Evaluatievragen
Flagg benadrukt dat men wanneer men evalueert niet teveel formatieve evaluatievragen moet
stellen en verwijst in dit verband naar Weiss (1972) die een drietal criteria voor evaluatievragen
formuleert:
• usability: beantwoording van de vragen moet informatie opleveren die bruikbaar en

specifiek genoeg is voor het nemen van (revisie)beslissingen;
• practicality: de vragen moeten binnen de geldende randvoorwaarden van tijd en geld te

beantwoorden zijn;
• importance: ze moeten relevant zijn voor de situatie en de gestelde doelen.

Flagg voegt hieraan zelf nog een criterium toe: hoe onzekerder men is t.a.v. de antwoorden op
de evaluatievragen, des te belangrijker is het om ze te stellen. Deze vier criteria kunnen de
dataverzameling richten en informatie leveren die relevant en tijdig is en gebruikt wordt.

Veldexpertise versus evaluatie-expertise
Kundige evaluatoren hoeven volgens Scriven het voorwerp van evaluatie zelf niet goed te
kennen c.q. te beheersen om een evaluand goed te kunnen evalueren. Naar zijn mening
beoordelen de beste evaluatoren vanuit het oogpunt van de gebruiker en controleren zij of de
beschikbare evaluatieve informatie de conclusie rechtvaardigt dat iets goed of slecht is.
Volgens Scriven leidt een zwakke band tussen evaluator en te evalueren veld tot betere
evaluaties, mits de evaluator-zonder-veldkennis een veldexpert consulteert die de benodigde
veldkennis inbrengt en hem bruikbare aanbevelingen verstrekt (bijvoorbeeld realistische, aan
het evaluand te stellen eisen).
Peer-expert-beoordelaars zijn gecontamineerd en evalueren daardoor subjectief. Ze kunnen
bijvoorbeeld bang zijn voor de impact van door hen gegeven negatieve evaluaties (bijvoorbeeld
een negatief beeld van het geëvalueerde veld waarvan ze zelf ook deel uit maken) en/of
behoudend opereren, omdat men zelf overeenkomstig de geëvalueerde werkwijze werkt.
Ook in de ontwerpcontext hoeft de evaluator niet deskundig te zijn op het terrein in kwestie mits
een veldexpert geconsulteerd wordt. Scriven's pleidooi staat echter in schril contrast tot de
evaluatiepraktijk, waarin peer-expert evaluatie vaak wordt toegepast.
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Hoewel veldkennis volgens Scriven niet belangrijk is voor de evaluatie, is ze dat volgens hem
wel voor de diagnose, de bepaling van de oorzaak van een tekort en het formuleren van
verbeteringssuggesties.

Oorzaken voor onvoldoende evaluatie
Flagg signaleert dat tijdens ontwerpprocessen vaak geen of te weinig aandacht aan formatieve
evaluatie wordt geschonken en geeft daarvoor de volgende redenen:

Tijd: het ontbreekt aan de tijd om gedegen formatief te evalueren;
Geld: er wordt in het totale budget te weinig geld voor evaluatie gereserveerd;
Menselijke natuur: het is niet alleen moeilijk om eigen werk kritisch door anderen te laten

beoordelen, het zou tevens als een teken van zwakte opgevat kunnen
worden;

Verwachtingen: men is teleurgesteld omdat men verwachtte dat formatief testen een
garantie voor effectiviteit was (hoewel evaluatie wel een katalysator voor
ideeën kan zijn kan ze creatief ontwerpen niet vervangen);

Meetprobleem: bepaalde doelen zijn moeilijk (creativiteit) of pas na een lange periode
(attitude- veranderingen bijvoorbeeld) te meten;

Kennis: de vereiste evaluatiekennis ontbreekt.

Flagg pleit ervoor dat formatieve evaluaties tijdens ontwerpprocessen qua tijd en financiën beter
gepland worden en men evaluatiedesigns kiest die snel resultaten opleveren (o.a. een beperkt
aantal personen in de evaluatie betrekken). De andere door Flagg genoemde redenen geven het
belang aan van de professionalisering van ontwerpers, zodat deze de voordelen van het zich
blootstellen aan evaluatie leren inzien, realistische verwachtingen van evaluatieresultaten
ontwikkelen, evenals de benodigde evaluatie-expertise.

2.4 Conclusies en discussie

De kernfunctie van formatieve evaluatie binnen ontwerpprocessen zou men op basis van de
voorafgaande paragrafen kunnen omschrijven als:

het vergaren en beoordelen van informatie over de kwaliteit van een ontwerp, in dienst van het
maximaliseren van de potentiële effectiviteit van het ontwerp.

Daarbij kan zowel de intrinsieke kwaliteit van het ontwerp, in relatie tot de bij de ontwerper
en/of de doelgroep geldende behoeften, beoordeeld worden, als de mate waarin het ontwerp
geschikt is voor een of meer beoogde implementatiecontexten. Hoewel het accent bij formatieve
evaluatie vaak sterk op de bepaling van de intrinsieke kwaliteit ligt zijn beide evaluaties van
groot belang voor een succesvolle implementatie van een ontwerp. Met name wanneer de
doelgroep gevarieerd is, is evaluatie gewenst van de mate waarin het ontwerp op de diverse
implementatiecontexten is afgestemd.
Verbeteringsacties kunnen gericht zijn op het wegnemen van onvolkomenheden in het ontwerp
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(met daardoor meer kans op een effectief ontwerp), maar tevens een meer rendabele ont-
werpproductie tot doel hebben. Idealiter worden problematische aspecten/componenten van een
conceptontwerp zo vroeg mogelijk vastgesteld ('early warning'), aangezien de veranderbaarheid
van het ontwerp dan het grootst is.
Het is wenselijk dat formatieve evaluatie niet alleen beperkt blijft tot het ontwerpproces in enge
zin, maar ook na de implementatie van het uiteindelijke ontwerp wordt uitgevoerd aangezien de
waarde van een ontwerp in de loop der tijd kan veranderen (ten gevolge van gewijzigde
gebruikersbehoeften en/of het beschikbaar komen van nieuwe concurrerende ontwerpen).
In de publicaties waaraan in paragraaf 2.2 gerefereerd werd, wordt een formele en objectieve,
formatieve evaluatie bepleit hetgeen in contrast staat tot de realiteit van informele, 'vriendelijke'
formatieve evaluaties tijdens ontwerpprocessen. De redenen daarvoor zijn waarschijnlijk
gelegen in een gebrek aan kennis en middelen (tijd, geld) bij ontwerpers/evaluatoren. Bovendien
vergt het doorlopen van de fasen een vroegtijdige planning van de daarvoor vereiste activiteiten.

Scriven is een voorstander van evaluatie door evaluatoren zonder kennis van het veld waartoe
het evaluand behoort, omdat in het geval van evaluatoren-met-veldkennis het gevaar van minder
objectieve beoordelingen in zich bergt. Hij prefereert evaluatie door een beoordelaar die over de
vereiste evaluatiekennis beschikt en deze aanvult met veldkennis via het consulteren van
veldexperts (bijvoorbeeld informatie aangaande evaluatiedimensies en -standaarden).
De pleidooien voor zorgvuldige formatieve evaluatie worden ondersteund met referenties naar
empirisch onderzoek waarin de gunstige effecten van formatieve evaluatie op de ontwerpkwa-
liteit worden aangetoond. Daarnaast wordt benadrukt dat formatieve evaluatie geen garantie
voor een effectief ontwerp vormt. Daarvoor worden de volgende redenen genoemd:
− de kwaliteit van de ontwerper en de beschikbare ontwerpmiddelen zijn sterk van invloed op

de kwaliteit van het ontwerpproduct;
− de aard en kwaliteit van evaluaties beïnvloeden de evaluatie-opbrengst en daarmee de mate

waarin tekorten worden opgespoord;
− evaluatie-uitkomsten zijn niet altijd eenduidig (bijvoorbeeld zowel positieve als negatieve

evaluaties van hetzelfde ontwerp-aspect, -onderdeel);
− een ontwerpproduct is doorgaans niet in alle opzichten en op alle onderdelen te testen;
− in veel gevallen zijn de oorzaak en geschikte aanpak van geconstateerde tekorten onbekend;
− de kennis, ervaring, intuïtie en het geluk van de revisor zijn van invloed op de kwaliteit van

diagnose- en verbeteringsacties;
− praktische randvoorwaarden (middelen, deadlines, de politieke context) kunnen ontwerp-

aanpassing bemoeilijken;
− remedies voor problemen kunnen negatieve neveneffecten hebben;
− de effectiviteit van een ontwerp is mede afhankelijk van de mate waarin en wijze waarop het

ontwerp geïmplementeerd wordt.

Niet elk geconstateerd tekort behoeft verholpen te worden. De ernst van een probleem kan
relatief gering zijn, waardoor de baten van revisie niet opwegen tegen de daarvoor benodigde
activiteiten en middelen en de eventuele negatieve neveneffecten ervan.

Scriven en De Jong en Schellens benadrukken het belang van het vergelijkend, rangordenend
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evalueren van evaluands, opdat de relatieve sterke en zwakke punten van ontwerpalternatieven
duidelijk worden.
Een belangrijke vraag is welke evaluatiedimensies en -standaarden gehanteerd moeten worden.
In de literatuur worden een aantal mogelijkheden genoemd. Vaak worden evaluatiedimensies uit
de met het ontwerp nagestreefde doelen afgeleid. Wanneer de officiële ontwerpdoelen om
bepaalde redenen echter niet geëvalueerd kunnen worden (lange termijn effecten bijvoorbeeld)
worden uit de 'enabling' doelen (voorwaarden voor realisatie van de ontwerpdoelen) vaak
evaluatiedimensies afgeleid. Hoe dichter men in die gevallen bij de werkelijke doelstellingen
blijft des te beter.
Sommige auteurs pleiten voor 'goal free' evaluatie, waarbij een evaluator zonder kennis van de
officiële ontwerpdoelstellingen zowel de bedoelde als onbedoelde (positieve en negatieve)
effecten van het ontwerp op kan sporen. Via een dergelijke benadering zou een vollediger beeld
van de positieve en negatieve ontwerpeffecten verkregen worden.
Flagg en De Jong en Schellens noemen een aantal specifieke dimensies waarop ontwerpen
beoordeeld kunnen worden, dan wel welke als uitgangspunt kunnen dienen voor de bepaling
van in een bepaalde ontwerpcontext meer van toepassing zijnde evaluatiedimensies. Zoals
eerder aangegeven dient naast de intrinsieke kwaliteit van het ontwerp ('merit') de waarde van
het ontwerp voor een of meer individuen of collectieven ('worth') ook voorwerp van evaluatie te
zijn.
Scriven pleit ook voor het opsporen van evaluatiestandaarden via vergelijking van meerdere
evaluands. Indien dit onmogelijk is zou men in zijn optiek met behulp van behoeftenanalyse
minimale-acceptatie-standaarden kunnen vaststellen. Er werd op gewezen dat hoewel vergelij-
king van ontwerp-alternatieven nastrevenswaardig is, dit praktisch niet altijd mogelijk is.

Aangezien men op diverse manieren kan evalueren dient men, om er zeker van te zijn dat de
evaluatie-opzet de beoogde evaluatiedoelen dient deze met zorg te kiezen. Naast evaluatietech-
nische overwegingen spelen tal van praktische randvoorwaarden (o.a. tijd, geld, de medewer-
king van betrokkenen) een rol voor de wijze waarop formatief geëvalueerd wordt. Omdat een
volledige, evaluatie van een ontwerp op alle relevante dimensies doorgaans praktisch onmoge-
lijk zal zijn dient een weloverwogen selectie van te evalueren ontwerpkenmerken te maken.

De door Weiss (1972) en Flagg (1990) geformuleerde criteria voor het formuleren van
evaluatievragen kunnen ook in ontwerpsituaties behulpzaam zijn: de te verzamelen informatie
moet relevant zijn in het licht van de nagestreefde doelen, binnen de geldende randvoorwaarden
praktisch in te winnen, en binnen het ontwerpproces bruikbaar zijn. Het door Flagg geformu-
leerde, aanvullend criterium zou men als een overkoepelend criterium kunnen nemen: naarmate
men t.a.v. het antwoord op een evaluatievraag meer in onzekerheid verkeert, is haar beantwoor-
ding meer gewenst.
Belangrijk is dat Flagg erop wijst dat bij bepaalde ontwerpen in een evaluatie niet alleen de
directe gebruikers, maar ook de programma-managers betrokken dienen te worden. Een
evaluatie wordt idealiter zodanig vormgegeven dat op grond van de evaluatie-uitkomsten de
waarde van het ontwerp voor beide groepen functionarissen gemaximaliseerd kan worden.
De door Flagg genoemde redenen voor het niet geneigd zijn tot intensieve, kritische formatieve
evaluaties zijn reëel en verdienen daarom die aandacht die nodig is om objectieve formatieve
evaluatie te bewerkstelligen.
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Scriven's evaluatie-invalshoek is die van de consument: evalueren voor de consument die uit
alternatieven moet kiezen. Een dergelijke benadering is in de ontwerpcontext ook van belang,
omdat de door gebruikers gepercipieerde kwaliteit van ontwerpvarianten -in plaats van de
objectieve ontwerpkwaliteit- bepalend zal zijn voor de levenscyclus van een ontwerp. Men dient
te streven naar een ontwerp dat zowel in objectieve als in gepercipieerde, subjectieve zin van
goede kwaliteit is.

Bij auteurs als Flagg en De Jong en Schellens vormen de potentiële belangentegenstellingen
tussen de betrokkenen in een ontwerpproces geen voorwerp van discussie. In de algemene
evaluatieliteratuur betreft dit echter een belangrijk thema (Cronbach et al., 1980; Weiss, 1972;
Hofstee, 1982).
Binnen ontwerpprocessen spelen waarden en belangen ook een rol. Vaak is er sprake van
meerdere betrokkenen: het ontwerpteam, de opdrachtgever en de gebruikers/uitvoerders van het
geëvalueerde. Verschillen in belangen (bijvoorbeeld continuering van het evaluand versus een
effectief evaluand) en daarmee evaluatie-aanpakken (mild versus kritisch) en gewenste
evaluatie-uitkomsten (objectieve versus positieve) liggen voor de hand. Deze belangentegen-
stellingen zullen vaak samengaan met machtsongelijkheid en onderhandelingsprocessen tussen
betrokkenen.
Wanneer een individuele ontwerper het uiteindelijke ontwerp waaraan hij veel tijd, moeite en
energie heeft gespendeerd, aan een evaluatie onderwerpt zal hij op een positieve uitkomst
hopen. Indien hij de evaluatie zelf uitvoert is de kans groot dat dit milder, minder objectief
gebeurt dan wanneer een niet betrokken extern evaluator de evaluatie, vanuit het oogpunt van de
gebruiker, uitvoert. De verbondenheid met het eigen product staat een zuivere beoordeling van
de kwaliteit van een ontwerp vaak in de weg en daarmee de kans op verbetering van het
ontwerp.
Hoewel men in alle ontwerpfasen naar een zo objectief mogelijke evaluatie dient te streven zal
dit in de eerste fasen waarschijnlijk moeilijk of niet te realiseren zijn. In het voortraject zal de
ontwerper vaak zijn eigen producten beoordelen, omdat ontwerpen en evalueren daar vaak hand
in hand gaan. De ontwerper is dan op zoek naar de beste aanpak van het ontwerpprobleem en
staat waarschijnlijk erg open voor suggesties, omdat deze hem kunnen helpen bij zijn streven
naar een goed ontwerp. Naarmate na afweging van handelingsalternatieven meer keuzes zijn
gemaakt en het 'ownership' gegroeid is zal stevige kritiek veelal minder verwerkbaar zijn. Om
die reden lijkt het ons extra van belang om bij de productie- en implementatie-evaluatie te
streven naar formele, objectieve 'reality tests' van ontwerpen
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•  Hoofdstuk 3  •

Methoden en technieken voor formatieve evaluatie

3.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat formatieve evaluatie in dienst staat van het verbeteren

van een ontwerp. Dit heeft zowel inhoudelijke als praktische implicaties voor de te gebruiken

evaluatiemethoden en -technieken. Deze dienen immers niet slechts informatie op te leveren

over de mate waarin een ontwerp, of een onderdeel ervan, voldoet, maar waar mogelijk

eveneens informatie aan te dragen over de mate waarin geconstateerde tekortkomingen in het

ontwerp verbetering behoeven. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op methoden en

technieken die in dit verband kunnen worden gebruikt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar

theoriegerichte, expertgerichte en doelgroepgerichte methoden en technieken (vgl. Sweeney,

Maguire & Shackel, 1993). Aan de hand van deze driedeling wordt aangegeven welke

evaluatiemethoden en -technieken in twee verschillende ontwerpsituaties (het ontwerpen van

instructiemateriaal en het ontwerpen van beleidsprogramma’s) geschikt zijn. Gekozen is voor

deze twee ontwerpsituaties, omdat ze op een aantal relevante ontwerpaspecten van elkaar

verschillen. In het geval van instructiemateriaal gaat het om tastbare produkten die veelal voor

een specifieke, min of meer afgebakende situatie en doelgroep worden ontworpen, terwijl

beleidsprogramma's betrekking hebben op plannen waarbij doorgaans sprake is van meer

generieke ontwerpen. In het geval van instructiemateriaal kan men het ontwerp en de

implementatie ervan duidelijk scheiden, terwijl beleidsimplementatie een voorwaarde is voor

een goed inzicht in de ontwerp-effecten. De politieke aard van de ontwerp- en

implementatiesituatie speelt bij beleidsontwerpen doorgaans een veel grotere rol dan bij het

ontwerpen van instructiemateriaal.

3.2 Theoriegerichte evaluatiemethoden en -technieken

Theoriegerichte evaluatiemethoden en -technieken benutten de theoretische kennis die over een

ontwerp aanwezig is. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van zowel descriptieve als

prescriptieve theorieën (vgl. Chen, 1990; Landa, 1983). In descriptieve theorieën worden

causale verbanden tussen handelingen en resultaten beschreven, rekening houdend met

mogelijke interveniërende of mediërende variabelen. Prescriptieve of normatieve theorieën
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daarentegen geven aan welke doelen of resultaten met het ontwerp nagestreefd kunnen worden,

en welke handelingen hiervoor in een bepaalde ontwerp-situatie geschikt zijn.

Theoriegerichte evaluaties toetsen in hoeverre het ontwerp overeenkomt met de beschikbare

prescriptieve en descriptieve theorieën. Aandachtspunten daarbij zijn met name de interne

consistentie van het ontwerp, de mate waarin het ontwerp is afgestemd op de context waarin het

gebruikt zal worden, en de waarschijnlijkheid dat de met het ontwerp beoogde resultaten

worden bereikt.

3.2.1 Formatieve evaluatie van instructiemateriaal

Theoriegerichte evaluaties van instructiemateriaal hebben tot doel informatie te verschaffen

over de validiteit van het instructie-ontwerp. Bij het bepalen van de validiteit is met name van

belang in hoeverre het ontwerp met descriptieve theorieën verenigbaar is. Bij het evalueren van

instructie voor jonge kinderen kan bijvoorbeeld worden beoordeeld in hoeverre in het materiaal

rekening wordt gehouden met de taalontwikkeling of de cognitieve ontwikkeling van leerlingen.

Leerlingen hebben rond hun zevende jaar bijvoorbeeld mentale strategieën verworven die hen in

staat stellen enkele abstracte aspecten van de werkelijkheid, zoals hoeveelheid en aantal, te

begrijpen, maar zijn nog niet in staat deze in abstracto te hanteren (Piaget, 1952). Wanneer

instructiemateriaal voor de onderbouw van de basisschool wordt ontwikkeld, dient hiermee

rekening te worden gehouden.

Prescriptieve theorieën, zoals instructietheorieën, zijn met name geschikt om de mate van

consistentie van instructiemateriaal te bepalen. Hierin worden aanwijzingen gegeven voor de

opbouw van instructie-onderdelen (vgl. Reigeluth, 1983, 1987). Gagné & Briggs (1979)

bijvoorbeeld onderscheiden negen onderdelen van instructie. Voor de domeinen ‘intellectuele

vaardigheden’, ‘cognitieve strategie’, ‘verbale informatie’, ‘attitudes’, en ‘motorische vaardig-

heden’, geven Gagné & Briggs aan welke instructie-onderdelen hierbij van belang zijn, op

welke wijze hier invulling aan gegeven kan worden, en welke volgorde daarbij gevolgd dient te

worden. Andere prescriptieve theorieën die in het kader van theoriegerichte formatieve

evaluaties gebruikt kunnen worden, zijn de behavioristische instructietheorie van Gropper

(1975), de Algo-heuristische instructietheorie van Landa (1974), de instructiestrategieën

gebaseerd op de Structurele Leertheorie (Scandura, 1983), en de instructietheorie voor

onderzoekend leren van Collins & Stevens (1983), en de Component Display theorie van

Merrill (1983).

Methoden en technieken

Door een instructie-ontwerp te toetsen aan richtlijnen uit genoemde of andere instructie-

theorieën kunnen mogelijkheden voor verbetering worden bepaald. Methoden en technieken

voor theoriegerichte evaluaties worden echter zelden onderscheiden in modellen voor het
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formatief evalueren van instructie. Eén van de weinige uitzonderingen hierop vormen de criteria

voor het gebruik van beelden in instructiemateriaal (Gropper & Glasgow, 1971).

Voor het beoordelen van tekstuele aspecten onderscheiden De Jong & Schellens (1995) twee

methoden die eveneens gebaseerd zijn op theoretische kennis: leesbaarheidsformules en

checklists. Leesbaarheidsformules voorspellen aan de hand van eenduidig vast te stellen

teksteigenschappen, zoals het gemiddeld aantal woorden per zin, de leesbaarheid van een tekst.

Voorbeelden hiervan voor het basisonderwijs zijn de leesbaarheidsformule van Zondervan, Van

Steen & Gunneweg (1976) en de CLIB (Cito LeesIndex voor het Basis- en speciaal onderwijs)

van Staphorsius (1994). Deze formules geven een indicatie van de geschiktheid van een tekst

voor een bepaald leerjaar of voor leerlingen met een bepaalde score op een

leesvaardigheidstoets.

De Jong & Schellens (1995) verwijzen daarnaast, zoals gezegd, naar het gebruik van checklists

als een methode om de kwaliteit van teksten te bepalen.

"Traditioneel weerspiegelen checklists wat een schrijver of een organisatie weet over gun-

stige en minder gunstige tekstkenmerken. Basis daarvoor kunnen zijn: bestaande schrijf-

adviezen, resultaten van lezersonderzoek, ervaringsgegevens en eigen normen en voorkeu-

ren. Een recente ontwikkeling op dit terrein is de checklist gebaseerd op een functionele

analyse van de tekst of het teksttype ... Feitelijk gaat het hierbij om een zorgvuldige

modellering van het tekstgebruik door de doelgroep. Eerst wordt geanalyseerd welke func-

ties een tekst moet vervullen voor een optimale effectiviteit; vervolgens worden aan alle

functies operationele eisen gekoppeld, en wordt de voorliggende tekst aan de hand van die

eisen geëvalueerd" (De Jong & Schellens, 1995, p. 68).

Het voordeel van een checklist is dat de beoordeling van de tekst niet globaal, zoals bij het

gebruik van leesbaarheidsformules, maar analytisch plaatsvindt. De ontwerper evalueert de tekst

op een aantal deelaspecten, hetgeen van belang is voor het herzien van de tekst.

Sweeney, Maguire & Shackel (1993) beschrijven een aantal mogelijkheden om informatie te

verkrijgen over de bruikbaarheid van de computer ten behoeve van informatieoverdracht.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van expertmodellen en simulaties van de interactie tussen de

gebruiker en het computersysteem. Deze expertmodellen en simulaties zijn geconstrueerd op

basis van empirische gegevens over de interactie tussen gebruiker en computer. Aan de hand

van de modellen worden bijvoorbeeld het gebruikersgemak en het leergemak van het systeem

bepaald. Op deze wijze kunnen in het computersysteem gebreken worden opgespoord die een

effectief gebruik belemmeren, zonder dat gebruikers geraadpleegd hoeven te worden.

Betrouwbaarheid en validiteit

Hoewel de kwaliteit van instructie-ontwerpen veelal aanzienlijk verbeterd kan worden met

behulp van theoriegerichte evaluaties, wordt de waarde hiervan ingeperkt door het feit dat de
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theoretische basis voor het ontwerpen van instructiemateriaal smal is. Descriptieve theorieën als

leertheorieën en ontwikkelingstheorieën zijn dusdanig algemeen dat het vaak moeilijk is om op

basis hiervan concreet aan te geven aan welke voorwaarden het instructiemateriaal dient te

voldoen. Prescriptieve theorieën zijn hiervoor beter geschikt, maar hebben het nadeel dat zij

nauwelijks empirisch getoetst zijn.

Leesbaarheidsformules kennen over het geheel genomen een hoge mate van betrouwbaarheid en

validiteit. De Jong & Schellens (1995) geven aan dat zowel de interbeoordelaarsbetrouwbaar-

heid als de pretest-betrouwbaarheid van leesbaarheidsformules hoog is. Een probleem is echter

dat de formules weliswaar een indicatie geven van eventuele tekortkomingen in het instructie-

materiaal, maar dat het veelal niet mogelijk is om uit de beoordeling van de leesbaarheid de aard

van de geconstateerde tekortkomingen af te leiden.

"woordlengte, zinslengte en andere tekstkenmerken die de CLIB bepalen zijn geen oorza-

ken van verschillen in leesbaarheid of begrijpelijkheid. Manipulatie van die variabelen

doet wel de CLIB variëren, maar is niet automatisch ook van invloed op de leesbaarheid

van teksten. Schrijvers of uitgevers die in hun teksten zinnen of woorden veranderen om

een beter passende CLIB te kunnen berekenen zouden zichzelf en hun publiek wel eens

voor de gek kunnen houden" (Staphorsius, 1994, p. 282)

Het gebruik van checklists is met andere woorden met name van belang voor het detecteren van

mogelijke tekortkomingen in de leesbaarheid en begrijpelijkheid van instructieteksten. Voor de

voorspellende waarde van leesbaarheidsformules hoeft het ontbreken van een dergelijk causaal

verband geen probleem te zijn, als de overeenstemming tussen de leesbaarheidsscores en de

begrijpelijkheid van teksten maar groot genoeg is.

3.2.2 Formatieve evaluatie van beleidsprogramma's

Aangrijpingspunten voor theoriegerichte evaluatie van beleidsprogramma's kunnen worden

gevonden in de literatuur over programma-evaluatie (Shadish, Cook & Leviton, 1991), en

theoriegestuurde beleidsevaluaties (Chen, 1990). Shadish, Cook & Leviton (1991) beschrijven

een theorie voor het evalueren van sociale beleidsprogramma's. Aan het evalueren van

dergelijke programma's ligt een opvatting ten grondslag over de wijze waarop het beleidspro-

gramma inhoudelijk en organisatorisch is opgezet. Deze opvatting wordt weergegeven in de

sociale programmerings-component van programma-evaluaties. Shadish, Cook & Leviton

onderscheiden drie aspecten van sociale programmering: (1) de interne structuur en werking van

een beleidsprogramma; (2) de externe randvoorwaarden die het beleidsprogramma beïnvloeden;

en (3) de wijze waarop sociale veranderingen tot stand komen en waarop beleidsprogramma's

direct of indirect aan deze sociale veranderingen bijdragen. De interne structuur van een

beleidsprogramma heeft betrekking op de organisatie en uitvoering van het programma.
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Hieronder wordt verstaan de staf die voor de uitvoering van het programma zorg moet dragen,

de keuze van de groepen waarop het programma zich richt, de met het programma nagestreefde

resultaten, de grootte van het budget en de beschikbaarheid van andere faciliteiten. Het

evalueren van de interne structuur heeft tot doel te bepalen in hoeverre deze elementen op elkaar

zijn afgestemd, en welke verbeteringen hierin mogelijk zijn. Kennis van de externe randvoor-

waarden van een beleidsprogramma is van belang, zo geven Shadish, Cook & Leviton aan,

aangezien een programma wordt beïnvloed door verschillende sociale, politieke en economi-

sche instituties en actoren. De beleidscontext speelt vaak een grote rol in de vormgeving van

beleidsprogramma's. In het kader van formatieve evaluatie van de externe randvoorwaarden kan

het beleidsprogramma beoordeeld worden op consistentie met relevante politieke, economische,

beheersmatige en logistieke gezichtspunten. Tenslotte is kennis van veranderingsprocessen van

belang. Het beleidsprogramma kan in dit verband beoordeeld worden op haar verenigbaarheid

met veranderingstheorieën.

Chen (1990) pleit voor een soortgelijke benadering voor het evalueren van sociale interventie-

programma's. Aan interventieprogramma's ligt steeds een bepaalde opvatting ten grondslag over

de wijze waarop een sociaal probleem opgelost kan worden. Een dergelijke opvatting heeft, al

dan niet expliciet, betrekking op de wijze waarop maatregelen gestructureerd moeten worden,

en welke beleidsmaatregelen tot sociale veranderingen leiden. Chen duidt dit aan als de

theoretische basis voor sociale interventieprogramma's. Hierin is gespecificeerd welke

maatregelen nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken, welke andere belangrijke consequen-

ties bepaalde maatregelen kunnen hebben, en hoe deze maatregelen kunnen worden genomen.

Het evalueren van de onderliggende prescriptieve theorieën heeft tot doel de overeenkomst

tussen de theoretische en de geïmplementeerde structuur van het programma te bepalen.

Evaluatie van onderliggende descriptieve theorieën verschaft informatie over de invloed en

reikwijdte van een beleidsprogramma, en de wijze waarop een beleidsprogramma tot stand is

gekomen. Chen baseert zijn evaluatiebenadering voornamelijk op het evalueren van de

theorieën die aan het beleidsprogramma ten grondslag liggen. Dat wil zeggen dat in zijn

opvatting evaluatie gericht moeten zijn op het confirmeren dan wel verwerpen van de theorieën

waarop het beleidsprogramma gebaseerd is. Tegelijkertijd kunnen hierin echter aankno-

pingspunten gevonden worden voor theoriegerichte formatieve evaluaties van beleidspro-

gramma's (Lane, 1982). Uitgaande van een specificatie van onderliggende prescriptieve en

descriptieve theorieën voor beleidsvorming, en een specificatie van het beleidsprogramma, is

het mogelijk een beeld te krijgen van de mate waarin het geformuleerde beleid een afspiegeling

vormt van de onderliggende theorieën.

Methoden en technieken

Klok heeft een 'instrumententheorie' ontwikkeld (Bressers & Klok, 1987; Klok, 1991), waarmee

hij op basis van beleidstheorieën tot een uitspraak tracht te komen over de te verwachten
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effectiviteit van voorgenomen beleid of een beleidswijziging. Globaal gesproken komt de

werkwijze er op neer dat eerst geprobeerd wordt om met behulp van een theorie de huidige, of

de oorspronkelijke mate van doelbereiking te verklaren. Vervolgens worden met de betreffende

theorie uitspraken gedaan over de te verwachten toepassing van de beleidsinstrumenten en de

invloed die de verwachte beleidsmaatregelen zullen hebben op het gedrag van de personen

waarop het beleid gericht is. Door de hieruit resulterende verwachte mate van doelbereiking te

vergelijken met de doelbereiking in de uitgangssituatie, wordt een uitspraak gedaan over de te

verwachten effectiviteit van het beleid.

Concrete technieken voor theoriegerichte evaluaties van beleidsprogramma's worden door Rossi

& Freeman (1993) beschreven. Zij geven aan hoe met behulp van programmasimulaties en

scenario-technieken een inschatting kan worden gemaakt van de invloed en reikwijdte van

beleidsprogramma's.

"A program simulation is an imaginative 'acting out' of how the program is supposed to be

implemented, how targets are to be recruited and selected, and how the program is to

achieve its effects. Some simulations are highly quantitative and formal, incorporating

sophisticated computer-based modeling ... Others apply qualitative approaches, such as

devising scenarios about the consequences of different ways of identifying, delimiting, and

recruiting target populations. ... Finally, evaluators often simulate results from studies of

similar programs, so that sponsors, planners, and designers can be confronted with the

type and magnitude of outcomes they may achieve" (Rossi & Freeman, 1993, p. 137-138)

Kaplan & Abramson (1989) geven aan dat simulaties een waardevolle bijdrage kunnen leveren

aan het bepalen van de effectiviteit van een beleidsprogramma. De effectiviteit van

voorlichtingsprogramma's over AIDS laat te wensen over. Een deel van de risicogroep is voor

de voorlichtingsprogramma's ontvankelijk, een ander deel niet of nauwelijks. Verder blijkt

weliswaar de houding tegenover AIDS door de voorlichtingsprogramma's te worden beïnvloed,

maar slechts in een deel van de gevallen ook tot gedragsveranderingen te leiden. Om die

redenen worden vraagtekens gezet bij de voortzetting van de voorlichtingscampagnes. Kaplan

& Abramson geven aan, op basis van een model waarin de ontvankelijkheid van de risicogroep

voor de voorlichtingscampagnes en de mate waarin deze tot gedragswijzigingen leiden

gesimuleerd worden, dat de voorlichtingscampagnes over AIDS op de lange termijn niettemin

zeer effectief zijn.

Betrouwbaarheid en validiteit

De betrouwbaarheid van computersimulaties is afhankelijk van de juistheid van de

invoergegevens en de waarden die aan de parameters in het model worden gegeven. Wanneer

op basis van onjuiste gegevens berekeningen worden uitgevoerd zal dit resulteren in een onjuist

beeld van de uitkomsten van een beleidsprogramma. Kleine verschillen in de invoer kunnen, als



Methoden en technieken voor formatieve evaluatie 63

gevolg van cumulatie in de berekeningen, leiden tot aanzienlijke vertekeningen in de resultaten.

Aangezien in veel gevallen geen exacte gegevens bekend zijn, kunnen op basis van

foutenmarges zowel optimistische als pessimistische scenario’s worden doorgerekend. In hun

programma voor het berekenen van het effect van voorlichtingsprogramma's maakten Kaplan &

Abramson (1989) met betrekking tot recidivisme bijvoorbeeld gebruik van zeer pessimistische

cijfers. Zelfs wanneer werd uitgegaan van deze waarschijnlijk te negatieve cijfers, bleek het

voorlichtingsprogramma op lange termijn echter effect te sorteren.

Een groter probleem dan de betrouwbaarheid van de uitkomsten vormt de validiteit van de

simulaties veelal. De validiteit hangt voor een belangrijk deel af van de juistheid en de volledig-

heid van de modelvariabelen en van de relaties tussen de variabelen, waarop deze simulaties

zijn gebaseerd.

"Because a simulation is only as good as the assumptions used in its construction, simula-

tions are a useful approach for formative evaluations in an area about which a great deal

of empirically based knowledge is available. They are correspondingly less useful in areas

about which little is known, and in such cases may actually be misleading" (Rossi & Free-

man, 1993, p. 139)

Law & Kelton (1982) wijzen erop dat een simulatiemodel steeds een beperkte weergave van de

werkelijkheid vormt. Om die reden zal een simulatie de effecten van een beleidsprogramma

nooit volledig kunnen voorspellen. Dat betekent echter niet dat de validiteit van een

simulatieprogramma niet tot een aanvaardbaar niveau kan worden gebracht. Law & Kelton

beschrijven, aan de hand van Naylor & Finger (1967), drie mogelijkheden om de validiteit van

simulatiemodellen te vergroten. Zij pleiten voor het bepalen van de 'face validity' van het

simulatieprogramma door na te gaan in hoeverre de resultaten die het simulatieprogramma op

grond van bepaalde invoergegevens produceert, in overeenstemming zijn met hetgeen men op

basis van gezond verstand zou verwachten. Een tweede mogelijkheid betreft het toetsen van de

assumpties waarop het simulatiemodel is gebaseerd. Aangezien de simulatiemodellen aan de

hand waarvan beleidsprogramma's worden geëvalueerd doorgaans gebaseerd zijn op theorieën

over het beleidsterrein in kwestie, is daarmee de juistheid van de betreffende theorieën in het

geding. Getoetst kan worden in hoeverre de theorieën waarop de simulatie gebaseerd is,

voldoen. Een derde mogelijkheid is te bepalen hoe representatief de resultaten van de simulatie

zijn. Naarmate het simulatieprogramma vaker gebruikt is, en beleidsprogramma's, die hierop

gebaseerd zijn, vaker zijn ingevoerd, kan de validiteit van het simulatieprogramma beter worden

beoordeeld. Een principieel bezwaar hierbij is echter dat beleidsprogramma's over het algemeen

pas worden ingevoerd wanneer men verwacht dat deze tot op zekere hoogte effectief zijn.
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3.3 Expertgerichte evaluaties

Expertgerichte evaluaties zijn gebaseerd op oordelen van deskundigen over het ontwerp. Onder

deskundigen worden experts in een bepaald vakgebied verstaan, die niet als ontwerper

betrokken zijn bij het (deel)ontwerp dat wordt geëvalueerd. De situatie waarin de ontwerper zelf

als deskundige optreedt en zijn eigen ontwerp evalueert, wordt aangeduid met de term

zelfevaluatie. Hoewel zelf-evaluatie in modellen voor het formatief evalueren van

instructiemateriaal soms als afzonderlijke fase wordt onderscheiden (Thiagarajan, 1991;

Tessmer, 1994), wordt het hier, in navolging van Scriven (1991), opgevat als een activiteit die

aan het formatief evalueren van het ontwerp vooraf gaat.

3.3.1 Formatieve evaluatie van instructie

Onderzoek naar de formatieve evaluatie van instructiemateriaal kent een lange traditie (Cambre,

1981). Expertgerichte evaluaties nemen hierin een belangrijke plaats in (vgl. Baker & Alkin,

1973; Nevo, 1977). Onder een expertbeoordeling wordt verstaan een beoordeling door een

externe deskundige van een ruwe versie van de instructie, met het doel de sterke en zwakke

kanten hiervan te bepalen (Tessmer, 1993). De beoordeling is gericht op de interne kwaliteit van

het ontwerp, d.w.z. de juistheid van de inhoud, de vorm waarin de instructie wordt aangeboden,

en de geschiktheid van media voor het aanbieden van de instructie. De instructie wordt niet

geëvalueerd in termen van opbrengsten, zoals verbeteringen in prestaties van leerlingen of een

verhoogde motivatie van leerlingen om te leren. Hoewel strikt genomen beoordelingen door

deskundigen gedurende het gehele ontwerpproces kunnen plaatsvinden, wordt hiervan vooral in

het beginstadium van het ontwerpproces gebruik gemaakt (Sweeney, Maguire & Shackel, 1993;

Tessmer, 1993).

Een belangrijk voordeel van expertgerichte evaluaties is dat deze, door gebruik te maken van de

kennis en ervaringen van deskundigen, voor een deel informatie ontsluiten die niet door

leerlingen kan worden gegeven. Men kan hierbij denken aan informatie over de vakinhoudelijke

relevantie of de juistheid van leerstofonderdelen. Een belangrijk nadeel is echter dat

beoordelingen door deskundigen sterk persoonsgebonden informatie opleveren. Dit zou kunnen

worden verholpen door verschillende deskundigen te vragen eenzelfde beoordeling te

verrichten. In de praktijk komt een dergelijke vorm van interbeoordelaarsbetrouwbaarheid

echter niet of nauwelijks voor. Wel wordt, met het doel persoonlijke voorkeuren tegen te gaan,

in een aantal gevallen een panel van deskundigen geraadpleegd (Tessmer, 1993). Een panel

wordt doorgaans gevormd door deskundigen op aanverwante terreinen, die het ontwerp vanuit

verschillende invalshoeken beoordelen. Het voordeel van een panelbeoordeling is bovendien dat

deze minder tijd vergt dan het afzonderlijk raadplegen van verschillende deskundigen, en dat
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deskundigen op elkaar kunnen reageren, elkaar kunnen aanvullen, en zo mogelijk tot een

gezamenlijk oordeel kunnen komen.

Methoden en technieken

Tessmer (1993) beschrijft een manier om beoordelingen door deskundigen uit te laten voeren,

bestaande uit zes stappen: (1) selecteren van deskundigen; (2) selecteren van een vorm van

beoordeling; (3) voorbereiden van de vragen voor de beoordeling; (4) ontwikkelen van

instrumenten voor de dataverzameling; (5) voorbereiden van de deskundige; en (6) uitvoeren

van de beoordeling.

1. Selecteren van deskundigen. Bij het selecteren van deskundigen zijn twee vragen relevant: (1)

wat voor informatie moet de expert-beoordeling opleveren? en (2) welke experts kunnen deze

informatie verstrekken? Afhankelijk van het type instructie dat geëvalueerd wordt, zijn

verschillende typen informatie van belang. Is de inhoud van de instructie volledig? Is de inhoud

juist? Zijn de leerdoelstellingen juist geformuleerd? Is de indeling van de computerschermen

geschikt? Is er sprake van onnodig jargon? Dit zijn verschillende typen vragen die verschillende

typen gewenste informatie vertegenwoordigen. Van belang is eerst te onderscheiden welke

informatie als opbrengst het belangrijkst is. De belangrijkste typen informatie die van experts

verkregen kan worden zijn (Tessmer, 1993):

• informatie over de inhoud (volledigheid, juistheid, relevantie, actualiteitswaarde);

• informatie over de wijze van kennisoverdracht (aantrekkelijkheid voor leerlingen,

aansluiting bij leerlingniveau, geschikte doelstellingen, afstemming op het gehele

curriculum, aantrekkelijkheid voor leerkrachten);

• informatie over de implementatie (gebruikersgemak, potentiële problemen bij gebruik,

aantrekkelijkheid voor gebruikers, afstemming op de leeromgeving);

• technische informatie (audiovisuele kwaliteit, mogelijke problemen bij de produktie,

geschiktheid van het medium);

• toetsexpertise (betrouwbaarheid en validiteit van toetsen; afstemming van toetsitems

op doelstellingen, oefening en instructie).

Doorgaans kan een enkele deskundige niet al deze vragen beantwoorden. Aan de andere kant

zijn niet al deze vragen even belangrijk in elk ontwerpproject. Om die reden worden experts

geselecteerd die de belangrijkste vragen kunnen beantwoorden. Overwegingen hierbij zijn:

experts kunnen het best geraadpleegd worden op onderdelen waarmee de ontwerper het minst

vertrouwd is, en die van belang zijn voor het goed functioneren van de instructie (Flagg, 1990;

Tessmer, 1993). Soorten deskundigen die vaak bij het evalueren van instructiemateriaal worden

betrokken zijn vak- en inhoudsdeskundigen, scholings- en trainingsdeskundigen, en

deskundigen op het gebied van instructie-ontwerp (Flagg, 1990; Thiagarajan, 1978). Daarnaast
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wordt, zij het in mindere mate, gebruik gemaakt van taalkundigen en implementatiedeskundigen

(Tessmer, 1993).

2. Selecteren van een vorm van beoordeling. Expert-beoordelingen kunnen worden uitgevoerd

door face-to-face interviews met experts, door het schriftelijk bevragen van experts, door middel

van telefonische interviews, en door een combinatie van deze middelen. Voor welke vorm

gekozen wordt, is veelal afhankelijk van de vorm van de instructie, de aard van de informatie,

het aantal deskundigen, de bereikbaarheid van de deskundigen en de middelen die de ontwerper

ter beschikking staan. In een face-to-face interview zit de expert bij de ontwerper terwijl deze

van het gesprek notities maakt. Face-to-face interviews zijn in beginsel de meest

informatierijke, aangezien de ontwerper de deskundige kan vragen om commentaar nader toe te

lichten of hierop door te gaan, nieuwe vragen kan stellen, en de reacties van de deskundige in

intonatie en lichaamstaal kan registreren. Niet alle deskundigen zullen echter beschikbaar zijn

voor een direct interview. In dergelijke gevallen bieden vragenlijsten of telefonische interviews

uitkomst. Schriftelijke vragenlijsten kunnen, zo geeft Tessmer (1993) aan, op verschillende

manieren aan de deskundigen worden aangeboden. Een vragenlijst kan los van het

instructiemateriaal worden verzonden. Ook is het mogelijk de vragen in het instructiemateriaal

zelf op te nemen, zoals aan het eind van elk hoofdstuk of elke module. Veelal worden

deskundigen daarnaast telefonisch geïnterviewd met het doel de informatie die in de vragenlijst

gegeven is, verder te verduidelijken. Schriftelijke vragenlijsten zijn zeer geschikt voor het op

eenvoudige wijze bevragen van een groot aantal experts, in het bijzonder die experts die anders

niet bereikbaar zouden zijn.

3. Voorbereiden van de vragen voor de beoordeling. In het geval van expert-beoordelingen is

het van belang, zo geeft Tessmer (1993) aan, dat men zich ervan bewust is dat de vragen door

experts beoordeeld worden. Deskundigen beschikken over veel informatie en ervaring met

betrekking tot het onderwerp waarvoor zij geselecteerd zijn. Dientengevolge hebben veel

deskundigen de neiging om meer informatie te geven dan noodzakelijk is voor het evalueren

van het instructie-ontwerp. Dit kan een probleem vormen wanneer de beschikbare tijd voor het

interview met de expert beperkt is.

"This deluge of information can be a problem when you only have one or two hours of the

experts's time (as is usually the case), and the expert spends most time answering the first

two questions you ask them, reviewing only the first half of the instruction or critiquing in

areas that are not part of their expertise! For these reasons, it is important to phrase

questions carefully for expert review. As one colleague once told me 'I never ask a content

expert "what content should be added?" because they tell me too much. I always ask "is

this content accurate?" which confines them to the topic at hand'" (Tessmer, 1993, p. 57)
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Evaluatievragen kunnen variëren naar de mate van specificiteit en doel. Wat de specificiteit

betreft kunnen vragen betrekking hebben op de instructie als geheel, of zich juist toespitsen op

een bepaald onderdeel of aspect van de instructie. Met betrekking tot het doel, onderscheidt

Tessmer vier varianten: (1) vragen die tot doel hebben problemen te identificeren; (2) vragen die

tot doel hebben mogelijke verbeteringen te bepalen; (3) vragen die tot doel hebben de bruik-

baarheid of de acceptatie van de instructie te bepalen; en (4) vragen die tot doel hebben de

interesse van leerlingen met betrekking tot het materiaal te bepalen. Doorgaans zal het grootste

deel van de vragen betrekking hebben op het eerste doel, aangezien het belangrijkste doel is te

bepalen wat het probleem is en wat verbeterd moet worden. In situaties waarin de ontwerper

met de deskundige samen is, zal een vervolgvraag van de ontwerper veelal zijn welke suggesties

de deskundige voor verbetering heeft.

4. Ontwikkeling van de benodigde instrumenten voor dataverzameling. In veel gevallen worden

deskundigen gevraagd commentaar te noteren tijdens het doorlopen van de instructie en aan het

eind een vragenlijst in te vullen. Tessmer (1993) geeft aan dat het raadzaam is om, wanneer het

gaat om een omvangrijk instructie-ontwerp, vragen in het instructiemateriaal aan de deskundige

voor te leggen.

5. Voorbereiding van de deskundige op de beoordeling. De expertbeoordeling kan meer

opleveren wanneer de expert weet wat er van hem of haar wordt verwacht. Tessmer (1993) geeft

aan dat het aanbeveling verdient aan de deskundige mee te delen waarom de instructie nieuw

ontwikkeld is, voor welke doelgroep het is, waarnaar gekeken moet worden in de instructie, en

welke zaken niet van belang zijn. Daarnaast is het belangrijk de deskundige er op te wijzen dat

het van belang is dat hij zowel aangeeft wat de sterke punten als de zwakke punten in het

instructiemateriaal zijn.

6. Uitvoeren van de beoordeling. Gedurende het interview, kan de ontwerper proberen het

commentaar van de expert duidelijk te krijgen door hem of haar om verduidelijking te vragen of

de opmerkingen van de expert nader uit te diepen. Bij het gebruik van vragenlijsten is dit niet

mogelijk. In dat geval kan de ontwerper in de vragenlijst bepaalde aanwijzingen opnemen

waarin de expert wordt gevraagd een aantal vragen te beantwoorden, of met de ontwerper

contact op te nemen om met hem de resultaten door te spreken.

Betrouwbaarheid en validiteit

Onbetrouwbaarheid kan bij het beoordelen door deskundigen optreden als gevolg van het

signifisch effect, het halo-effect, het contaminatie-effect, het sequentie-effect, norm-

verschuiving, en persoonlijke vergelijking (Wesdorp, 1978; Meuffels, 1994; De Jong &

Schellens, 1995).
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Het signifisch effect is het effect op het beoordelaarsgedrag als gevolg van diversiteit in

opvattingen omtrent de beoordelaarstaak (Wesdorp, 1978). Als meerdere deskundigen een

instructietekst moeten beoordelen, is de kans aanwezig dat zij de beoordelingstaak verschillend

zullen opvatten. Inhoudsdeskundigen die geraadpleegd worden zullen bijvoorbeeld veelal tot

taak hebben de feiten in de instructie op hun juistheid te beoordelen, de relaties tussen de feiten

op hun juistheid te beoordelen, de belangrijkheid van de gepresenteerde feiten ten opzichte van

weggelaten informatie te beoordelen, en de relatieve aandacht die elk van de onderwerpen krijgt

op hun juistheid te beoordelen. Deskundigen verschillen in de mate waarin zij elk van deze

taakonderdelen in hun beoordeling betrekken. Naarmate de beoordelingstaak duidelijker is

omschreven, is de kans dat dit effect optreedt, kleiner.

Van het halo-effect is sprake wanneer deskundigen zich bij de beoordeling van een

instructietekst, bewust dan wel onbewust, laten leiden door hun kennis van de ontwerper. Een

goede reputatie van de ontwerper kan bijvoorbeeld leiden tot een mildere beoordeling van de

instructie door deskundigen. Halo-effecten kunnen ook ten gevolge van andersoortige factoren

optreden. Wanneer de instructie door de deskundige zowel op deelaspecten als in zijn geheel

wordt beoordeeld, is het mogelijk dat de indruk van de instructie als geheel doorwerkt in de

beoordeling van de afzonderlijk te beoordelen aspecten (Meuffels, 1994). Ook het omgekeerde

verschijnsel kan zich voordoen, bijvoorbeeld wanneer een positief of negatief oordeel over een

bepaald onderdeel het oordeel van het geheel sterk beïnvloedt.

Naast kennis van de ontwerper, de indruk van het totaal of een saillant onderdeel van het

instructie-ontwerp kunnen ook andere factoren door hun storende 'uitstraling' de

betrouwbaarheid van het oordeel van de expert aantasten (Meuffels, 1994). Een deskundige zal

zich moeilijk kunnen losmaken van de schriftelijke aantekeningen en het commentaar dat

andere deskundigen bij het ontwerp hebben gemaakt. Dit is met name van belang wanneer het

ontwerp door een panel van deskundigen wordt beoordeeld. Wanneer het ene oordeel doorwerkt

in het andere oordeel, heten de oordelen gecontamineerd in ruimere zin. De oordelen van

deskundigen kunnen echter ook op andere wijze gecontamineerd zijn. De deskundigen, zoals

andere collega-ontwerpers, of superieuren van de ontwerper kunnen zelf belang hebben bij het

oordeel dat zij verstrekken. Als hun oordelen door dit type belangen worden gekleurd, dan zijn

deze gecontamineerd in engere zin (Meuffels, 1994).

Een vierde bedreiger van de betrouwbaarheid van een oordeel door deskundigen is het

sequentie-effect. Een beoordeling is niet onafhankelijk van de daaraan voorafgaande. Wanneer

een deskundige een aantal instructie-onderdelen van abominabele kwaliteit heeft beoordeeld, is

het waarschijnlijk dat de daarop volgende onderdelen positiever zullen worden beoordeeld dan

wanneer zij gevolgd zouden zijn op een aantal uitmuntende instructie-onderdelen. Het optreden

van een sequentie-effect duidt erop dat de normen van deskundigen niet vastliggen, maar

fluctueren en aan verschuivingen onderhevig zijn. Dit effect, aangeduid als normverschuiving,

hoeft overigens niet alleen op te treden als gevolg van een sequentie-effect. Deskundigen
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hebben de neiging om hun normen af te stemmen op de tekstkwaliteit die zij gewend zijn te

beoordelen. Dit geldt niet alleen voor het oordeel over de instructie als geheel, maar

bijvoorbeeld ook voor oordelen over de begrijpelijkheid van een instructie-onderdeel voor de

doelgroep van de instructie. Een laatste bedreiger voor de betrouwbaarheid van de

expertoordelen is wat wordt aangeduid als persoonlijke vergelijking. Elk individu heeft de

neiging op een voor hem karakteristieke wijze te beoordelen. De één is heel streng, de ander

mild, een derde is gewend extreme beoordelingen te geven, een vierde heeft de neiging uiterst

kleine nuanceringen in zijn beoordeling te benadrukken.

De validiteit van expertgerichte evaluaties staat of valt met de kennis, het vakmanschap en het

inlevingsvermogen van de geselecteerde deskundigen. Het is om die reden dat het van belang is

deskundigen te selecteren die het instructiemateriaal adequaat kunnen beoordelen. Flagg (1990)

waarschuwt ervoor dat beoordelingen door deskundigen onvolledige, en in enkele gevallen zelfs

foutieve, informatie kunnen opleveren. Dit geldt met name wanneer beoordelingen van

deskundigen worden gebruikt om een indruk te krijgen van de effectiviteit of bruikbaarheid van

het ontwerp. Uit onderzoek van Rothkopf (1973) komt naar voren dat docenten niet in alle

gevallen kunnen voorspellen welke instructiematerialen daadwerkelijk bijdragen aan verhoogde

leerprestaties. Weston (1987) vond dat ontwerpdeskundigen, die een audiovisueel programma

evalueerden, van mening waren

"that the objectives of the presentation had to be clarified and made explicit to the learner

in order for the presentation to achieve its purpose. The learner data indicates that the

learners understood the objectives of the program in spite of the fact that they were vague

and not explicit" (Weston, 1987, p. 55)

Vergelijkbare bevindingen worden gemeld voor het beoordelen van (instructie)teksten (Dieli,

1986; De Jong, Lentz & Zeelen, 1995; Schriver, 1995). Hieruit blijkt dat deskundigen niet goed

in staat zijn om de effecten te voorspellen, en dat veel van hun probleemvoorspellingen niet in

evaluaties bij de doelgroep naar voren komen (De Jong & Schellens, 1995).

3.3.2 Formatieve evaluatie van beleid

Worthen & Sanders (1987) onderscheiden twee vormen van expertgerichte evaluaties die van

belang zijn voor het verbeteren van beleidsontwerpen: panel-beoordelingen en individuele

beoordelingen. Deze tweedeling komt in hoofdlijnen overeen met het in de vorige paragraaf

beschreven onderscheid tussen expert-beoordelingen en panel-beoordelingen. Een belangrijk

verschil is echter wel dat panel-beoordelingen en individuele beoordelingen, waar het de

evaluatie van beleidsprogramma's betreft, voor verschillende doelen worden gebruikt. Panel-

beoordelingen worden met name gebruikt wanneer, naast een beoordeling van het
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beleidsprogramma, een publieke verantwoording van de gemaakte beoordeling afgelegd moet

worden.

"panels are typically charged with reviewing a particular situation, documenting their

observations, and making recommendations for action. Given the visibility of such panels,

the acknowledged expertise of panel members is important if the panel's findings are to be

credible. On more local scales, where ad hoc review panels are frequently used as an

evaluative strategy on almost all types of educational endaevors, expertise of panel

members is no less an issue, even though the reviewers may be of local or regional repute

rather than national renown" (Worthen & Sanders, 1987, p. 105)

Waar de formatieve evaluatie uitsluitend gericht is op het beoordelen van tekortkomingen in het

beleidsontwerp, wordt over het algemeen gebruik gemaakt van individuele beoordelingen. Een

voorbeeld hiervan is de 'connaisseur' benadering van Eisner (1979). In deze benadering geeft de

evaluator een beschrijving van het beleidsprogramma, en geeft op grond van zijn theoretische

kennis en ervaring een waarde-oordeel over de kwaliteit van het ontwerp. Een nadeel van

individuele beoordelingen is echter dat belangenverstrengeling kan optreden.

Tegenstandergeoriënteerde evaluaties komen aan het nadeel van de vooringenomenheid van

deskundigen tegemoet, door zowel de sterke als de zwakke kanten van een beleidsprogramma te

benadrukken. Meer dan de hiervoor genoemde vormen van expertgerichte evaluaties gaan

tegenstandergeoriënteerde evaluaties uit van tegengestelde beoordelingen van het evaluand, en

maken zij gebruik van argumenten en tegenargumenten als belangrijkste bron van informatie

(Worthen & Sanders, 1987). Kenmerkend voor tegenstandergeoriënteerde evaluaties is dat de

beoordeling niet slechts door inhoudsdeskundigen plaatsvindt, maar ook door diegenen die

geacht worden het beleid uit te voeren en diegenen waarop het beleid is gericht. Op deze wijze

wordt informatie over inhoudelijke en affectieve aspecten van het te beoordelen beleidsontwerp

verkregen. Tevens worden de punten waarop de beoordeling plaatsvindt niet slechts door de

ontwerper of beleidsgever aangedragen, maar door verschillende betrokkenen, bij voorkeur

eveneens afkomstig uit de doelgroep.

Twee verschillende typen van tegenstandergeoriënteerde evaluaties kunnen worden

onderscheiden: (1) deskundigen als tegenstanders; (2) evaluatoren als tegenstanders waarbij

deskundigen getuigen. In het eerste type worden twee deskundigen, of groepen deskundigen,

geselecteerd die tegengestelde opvattingen hebben over de waarde van het te evalueren

beleidsprogramma. Beide (groepen) deskundigen krijgen de opdracht hun opvattingen te

beargumenteren. Aan de hand van de naar voren gebrachte argumenten worden door de

ontwerper of de evaluator de sterke en zwakke punten in het beleidsprogramma bepaald, en

wordt de waarde van het programma beoordeeld. In het tweede type wordt de wijze waarop de

rechtspraak functioneert, meer getrouw nagebootst. Twee evaluatoren krijgen de opdracht naar

deskundigen te zoeken, of naar eerdere studies of evaluaties, die voor of tegen het programma
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pleiten. Deze vorm van formatieve evaluatie is met name geschikt waar het gaat om

controversiële ontwerpen met verschillende belangengroeperingen (vaak in geval van beleid) of

om zicht te krijgen op de voor- en nadelen van een bepaald ontwerp (door voordelen en nadelen

door verschillende groepen te laten belichten).

Methoden en technieken

Wolf (1983) heeft een model geformuleerd, het Judicial Evaluation Model, aan de hand

waarvan tegenstanderevaluaties uitgevoerd kunnen worden: (1) het genereren van onderwerpen;

(2) het selecteren van onderwerpen; (3) het voorbereiden van argumentatie; en (4) de

hoorzitting.

1. Genereren van onderwerpen. In deze fase vindt de identificatie en ontwikkeling plaats van

mogelijke onderwerpen die in de hoorzitting aan de orde moeten komen. Het vormt de

exploratieve fase van het evaluatie-onderzoek, met het doel een zo groot mogelijke

verscheidenheid aan onderwerpen te genereren. Daarbij kan gebruik worden gemaakt, aldus

Wolf (1983) van interviews met betrokkenen, directe observaties en documentenanalyses.

2. Selecteren van onderwerpen. In deze fase worden de onderwerpen die onderdeel uit zullen

uitmaken van de hoorzitting, geselecteerd en verder uitgewerkt. De selectie van onderwerpen

vindt plaats op grond van de informatiebehoefte van degene aan wie de evaluatie gerapporteerd

wordt, i.c. de beleidsontwerper. De geselecteerde onderwerpen worden uitgebreid geanalyseerd.

Aangezien aspecten of onderwerpen in de loop der tijd kunnen veranderen, is een regelmatige

heranalyse van de relevantie en interpretatie noodzakelijk.

3. Voorbereiden van argumentatie. Verzamelen van bewijs, synthese van eventuele eerdere

evaluatiegegevens, om argumenten te ondersteunen voor de twee tegengestelde opvattingen

over het beleidsprogramma. In dit stadium worden informanten geselecteerd en geïnterviewd.

Documenten en interviewverslagen worden geanalyseerd om tot bepaalde redeneringen te

komen, en om bewijzen ten behoeve van de hoorzitting te verzamelen. Het doel is dat elke partij

in staat wordt gesteld om tegengestelde opvattingen te presenteren, en daarmee verschillende

zienswijzen op de geselecteerde onderwerpen tot uiting te brengen. Aangezien het gehele proces

tot doel heeft tot verduidelijking te komen, hebben beide partijen toegang tot de informatie van

de andere partij (Wolf, 1983).

4. Hoorzitting. Op de hoorzitting worden de tegengestelde standpunten verdedigd en worden

argumenten voor elk van de standpunten aangevoerd, op grond waarvan het panel een beslissing

kan nemen. Voorafgaand aan de hoorzitting vinden veelal een aantal bijeenkomsten plaats

waarop de beide partijen en de evaluator aanwezig zijn. Deze hebben tot doel ervoor te zorgen
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dat de hoorzitting zich niet concentreert op het ter discussie stellen van het door anderen naar

voren gebrachte, maar juist op het constructief zoeken naar relevante feiten. Van beide partijen

wordt geëist dat zij voor de hoorzitting de evaluator informeren over relevante feiten,

bewijsmiddelen en namen van informanten. Informanten hebben het recht vrijelijk hun mening

te verkondigen en kunnen door beide partijen ondervraagd worden. Deskundigen kunnen

worden opgeroepen om te getuigen voor het begin van de hoorzitting.

Betrouwbaarheid en validiteit

Een mogelijk nadeel van individuele beoordelingen door deskundigen is dat de evaluator

voorzichtig is in de kritiek die hij uit, en dat belangenverstrengeling kan optreden. Dit zijn reële

bezwaren wanneer evaluatoren werkzaam zijn in de discipline die onderwerp van evaluatie is

(Scriven, 1991; Worthen & Sanders, 1987). Zij pleiten ervoor om bij het evalueren van

beleidsprogramma's naast inhoudelijke deskundigen eveneens andere deskundigen te betrekken.

Een ander mogelijk nadeel is, zo geeft House (1983) aan, dat deskundigen de neiging hebben de

kritiek die zij op een bepaald beleidsprogramma hebben, intern te houden. Om die reden wordt

regelmatig naast het officiële evaluatieverslag een lijst gemaakt met aanvullende punten die

alleen voor de beleidsmaker bedoeld is, of worden twee afzonderlijke verslagen opgesteld.

Een tweede probleem van expertgerichte evaluaties is de veronderstelde deskundigheid van de

beoordelaars. Dat maakt dat men zou moeten streven naar een vorm van interbeoordelaars-

betrouwbaarheid. Worthen & Sanders (1987) merken op dat dit een probleem is in expert-

gerichte evaluaties, aangezien replicatie van beoordelingen door deskundigen hoogst

ongebruikelijk is.

"It is not unusual for an art critic to advance controversial views - the reader can choose

to ignore them. In fact, the reader can choose to read only critics with whom she agrees. A

public evaluation of an educational program cannot be so easily dismissed, however. Some

justification - whether of the critic, the critic's principles, or the criticism - is necessary.

The demands for fairness and justice are more rigorous in the evaluation of public

programs" (House, 1980, p. 237).

Gezien de politieke context en de vaak nadrukkelijke belangen van betrokkenen bij bepaalde

onderzoeksuitkomsten dienen waarborgen te worden ingebouwd om mogelijke vertekende

beïnvloeding tegen te gaan (vgl. Hofstee, 1982).

3.4 Gebruikersgerichte evaluaties

Gebruikersgerichte evaluaties zijn gebaseerd op informatie afkomstig van de toekomstige

gebruikers van het ontwerp. Deze informatie kan zowel betrekking hebben op oordelen van
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gebruikers over het ontwerp, als op gegevens over de wijze waarop hun handelen door het

ontwerp wordt beïnvloed. Oordelen van gebruikers worden veelal gebruikt om de bruikbaarheid

of geschiktheid van het ontwerp voor de doelgroep te bepalen. Wanneer het doel is de

effectiviteit van het ontwerp te bepalen wordt doorgaans gebruik gemaakt van gegevens over de

mate waarin het ontwerp het gedrag van gebruikers beïnvloedt.

3.4.1 Formatieve evaluatie van instructie

Ten aanzien van het ontwerpen van instructiemateriaal worden doorgaans drie vormen van

gebruikersgerichte formatieve evaluatie onderscheiden: één-op-één evaluaties, kleine-groep

evaluaties en veldevaluaties (Dempsey, 1989; Dick, 1980; Dick & Carey, 1990; Tessmer, 1993).

Het doel van een één-op-één evaluatie is het identificeren van grote en voor de hand liggende

problemen die zich in een voorlopige versie van het instructiemateriaal voordoen (Dick, 1980).

Om die reden wordt deze fase ook wel aangeduid als ‘developmental testing’ (vgl. Thiagarajan,

1991). Een één-op-één evaluatie kan worden gekenschetst als

"a clinical process in which the designer tries to understand the problems which the

student is having and tries to help the student overcome those problems. This

understanding can best be gained through talking directly with the student and asking

questions as he or she proceeds through the materials" (Dick, 1980, p. 314)

In een één-op-één evaluatie wordt het instructiemateriaal door één enkele leerling in het bijzijn

van de evaluator beoordeeld. De evaluator observeert op welke wijze de leerling de instructie

gebruikt, en vraagt de leerling naar zijn ervaringen met het instructiemateriaal. Eén-op-één

evaluaties kunnen zowel informatie over de interne consistentie als over de bruikbaarheid en het

effect van het instructiemateriaal opleveren. Tessmer (1993) geeft aan dat in één-op-één

evaluaties de nadruk echter veelal ligt op het beoordelen van de intrinsieke kwaliteit van de

instructie. Alleen wanneer er al een meer gepolijste versie van de instructie voorligt, zoals

wanneer bestaand lesmateriaal wordt herzien, of er geen mogelijkheden zijn om in een later

stadium kleine-groep evaluaties of veldevaluaties uit te voeren, ligt de nadruk in één-op-één

evaluaties soms meer op het vaststellen van het effect van de instructie (pay-off evaluation).

Een variant op de één-op-één evaluatie vormt de twee-op-één evaluatie (Tessmer, 1994). Twee-

op-één evaluaties zijn met name geschikt wanneer de instructie aan tweetallen wordt gegeven,

zoals in het geval van courseware, of wanneer zelfstandig in groepjes van twee aan een opdracht

gewerkt wordt.
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"Martin Ryder ... has used a learner evaluation system that he calls two-on-one evaluation. He has

two learners evaluate rough drafts of instructional materials at the same time, while he manages the

discussion between them and takes notes. For example, in one evaluation each of the two learners

sat down at a separate computer terminal with a rough draft of the proposed documentation manual

to operate the software on the computer. Students proceeded through the same pages and screens

together, discussing problems that came up" (Tessmer, 1993, p. 88)

Rahilly (1991) duidt dit aan als een 'dyadische' evaluatie. In een onderzoek waarin één-op-één

evaluatie met dyadische evaluatie vergeleken wordt, vond hij dat de dyadische evaluatie

aanleiding gaf tot meer discussie tussen leerlingen over de instructie. Een ander voordeel van

dergelijke twee-op-één evaluaties boven één-op-één evaluaties is dat de evaluator problemen

met de instructie met beide leerlingen kan bespreken.

Een tweede vorm van gebruikersgerichte formatieve evaluatie is de kleine-groep evaluatie. Men

spreekt van een kleine-groep evaluatie wanneer een groep leerlingen een onvolledige versie van

de instructie evalueert. Kleine-groep evaluaties worden idealiter afgenomen na expert

beoordelingen en één-op-één evaluaties, met het doel de op grond daarvan doorgevoerde

veranderingen te toetsen en nieuwe mogelijkheden tot verbetering te genereren. In tegenstelling

tot één-op-één evaluaties richten kleine-groep evaluaties zich vaak in de eerste plaats op de

prestaties van de leerlingen. In kleine-groep evaluaties wordt geprobeerd de kenmerkende

omstandigheden waarin de instructie uiteindelijk gebruikt gaat worden na te bootsen (Dempsey,

1989). Daarin onderscheiden kleine-groep evaluaties zich zowel van één-op-één evaluaties,

waar aan dit aspect nauwelijks aandacht wordt besteed, als van veldevaluaties, waarbij het van

belang is dat de omgeving waarin de instructie gebruikt gaat worden zo realistisch mogelijk is.

Een derde vorm van gebruikersgerichte evaluatie is de veldevaluatie. Een veldevaluatie is een

evaluatie op de plaats waar de instructie, op het moment dat deze gereed is, gebruikt zal worden.

Tessmer (1993) geeft aan dat veldevaluaties veelal gebruikt worden om de op grond van eerdere

evaluaties doorgevoerde verbeteringen op hun juistheid te controleren, om mogelijkheden voor

laatste verbeteringen aan te dragen, of om de effectiviteit van de instructie te bepalen.

Veldevaluaties bevinden zich daarmee op het raakvlak van formatieve en summatieve evaluatie:

"[the designer] is also presumably engaged in field-testing the work while it is being

developed, and in so doing he gets feedback on the basis of which he again produces

revisions; this is of course formative evaluation. If the field-testing is elaborate, it may

amount to summative evaluation of the early forms of the new curriculum" (Scriven, 1967,

p. 43)

Doorgaans zal een ontwerper kiezen voor het tegelijkertijd evalueren van de instructie in een

representatieve steekproef van het aantal situaties waarin de instructie uiteindelijk gebruikt zal

worden. In veldevaluaties worden alle instructiecomponenten, zoals de docentenhandleiding, de
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instructiematerialen, de apparatuur en de toetsen, in hun onderlinge samenhang geëvalueerd. De

situatie waarin de instructie na implementatie wordt gebruikt, wordt zo nauwkeurig mogelijk

nagebootst. Eén van de belangrijkste voordelen van veldevaluaties is dat bepaald kan worden of

het instructiemateriaal daadwerkelijk bruikbaar is in de klassesituatie waarvoor het ontwikkeld

is. Daarnaast kunnen veldevaluaties, zoals Tessmer (1993) aangeeft, ook een belangrijk

hulpmiddel zijn om de betrokkenheid en acceptatie van het instructiemateriaal onder

toekomstige gebruikers te vergroten.

Aan deze drie vormen van formatieve evaluatie kan een vierde, namelijk periodieke evaluaties,

worden toegevoegd (vgl. Komoski & Woodward, 1985; Thiagarajan, 1991). In de periodieke

evaluatie wordt de instructie regelmatig op haar effectiviteit beoordeeld, met het doel deze aan

te passen wanneer het materiaal, bijvoorbeeld door veranderingen in de omgeving, niet langer

voldoet.

"Long-term formative evaluation determines delayed costs and payoffs of improved

performance. It also identifies local changes to the package after the passage of time. The

feedback data are used to maintain and to improve the effectiveness of the package. Long-

term evaluation is conducted after the newly installed intervention has been in effect for

some time, and after its novelty has worn off. Ideally, this evaluation should be repeated

every six months or so" (Thiagarajan, 1991, p. 31)

Het verschil met de veldevaluaties is dat in het geval van periodieke evaluaties de instructie

gereed en geïmplementeerd is, en dat de situaties waarin de instructie wordt geobserveerd

situaties zijn waarin de instructie daadwerkelijk wordt gebruikt.

Methoden en technieken

Gebruikersgerichte evaluaties kunnen worden uitgevoerd aan de hand van de volgende stappen

(vgl. Tessmer, 1993):

1. Het vaststellen van het doel van evaluatie en het bepalen van de evaluatievragen. In één-op-

één evaluaties is het doel te bepalen of de instructie duidelijk en voldoende uitgewerkt is, en of

zij leerlingen aanspreekt. Vragen die daarbij veelal aan de orde komen, zijn: (a) of het materiaal

duidelijk is; (b) of de beschrijvingen ten aanzien van het gebruik van de teksten, verwijzingen

naar andere materialen, beschrijvingen hoe met apparatuur om te gaan duidelijk zijn; (c) of de

instructie te moeilijk of te gemakkelijk is; en (d) of de visuele en eventueel auditieve kwaliteit

van het materiaal voldoende is.

Het doel van kleine-groep evaluaties is over het algemeen informatie te verzamelen over de

effectiviteit van het instructiemateriaal, met het doel de prestaties van leerlingen te verbeteren

door onvolkomenheden in de instructie te signaleren. Dit gebeurt door te bepalen in hoeverre de

leerlingen de geformuleerde doelstellingen behaald hebben. Vastgesteld wordt bijvoorbeeld wat

het beginniveau van de leerling is, om na te gaan in hoeverre de leerlingen de lesstof
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voorafgaande aan de instructie reeds beheersen, of om na te gaan of zij over de noodzakelijke

voorkennis beschikken om de instructie te kunnen volgen.

De volgende onderzoeksvragen staan doorgaans centraal in veldevaluaties van instructie-

materiaal: (1) Kan de instructie geïmplementeerd worden? Waar kleine groep evaluaties de

gebruikersvriendelijkheid tot op zekere hoogte bepalen, geven veldexperimenten meer

betrouwbare informatie over de gebruikersvriendelijkheid, doordat het ontwerp getest wordt in

de omgeving waarin het na implementatie gebruikt zal worden. Daarnaast geeft het informatie

over de mate waarin gebruikers de instructie aan hun eigen behoefte aanpassen (Hawkins &

Honey, 1990); (2) Hoe kan de 'levenscyclus' van instructie worden verlengd? In veldevaluaties

kan de ontwerper observeren hoe de instructie gebruikt wordt, en vragen naar mogelijke

problemen die een langdurig gebruik van de instructie in de weg zouden kunnen staan; (3) Is de

instructie effectief? (4) Spreekt de instructie de gebruikers aan? (5) Past de instructie in de

leeromgeving waarin het gebruikt wordt? (6) Zijn de toetsen en het aanvullend materiaal

effectief? (7) Beantwoordt de instructie aan de behoefte? Lost de instructie het probleem op

waarvoor zij ontwikkeld was, of moeten aanvullende ('non-instructional') maatregelen

dienaangaande worden genomen?

2. Het selecteren van de respondenten voor de evaluatie. Waar het bepalen van het aantal

leerlingen waarmee een één-op-één evaluatie uitgevoerd moet worden betreft, geeft Tessmer

(1993) aan dat in de literatuur verschillende aantallen worden genoemd. Dick & Carey (1990)

geven aan dat minstens drie leerlingen bij een één-op-één evaluatie betrokken moeten worden,

maar het inschakelen van maar één leerling (Lowe, Thurston & Brown, 1983) of twee leerlingen

(Roebeck, 1965; Baker, 1970) heeft volgens hen veelal ook het nodige effect. Waar het bepalen

van de kenmerken waaraan de leerlingen moeten voldoen betreft, worden doorgaans twee

selectiecriteria genoemd: (a) de leerlingen moeten representatief zijn voor de populatie

waarvoor de instructie bedoeld is; (b) leerlingen moeten verschillende niveaus van

bekwaamheid hebben. Waar het de kennis en bekwaamheid van de leerling betreft is het van

belang leerlingen te selecteren die een goede afspiegeling vormen van de doelgroep waarvoor de

instructie bedoeld is. Wager (1983) pleit voor het gebruiken van leerlingen die bovengemiddeld,

gemiddeld en slechter dan gemiddeld zijn. Uit haar onderzoek blijkt dat een dergelijke spreiding

in bekwaamheid tot betere resultaten leidt, dan wanneer alleen bovengemiddelde of alleen

relatief slechte leerlingen geselecteerd worden.

Verschillende aantallen leerlingen voor een kleine-groep evaluatie worden in de literatuur

genoemd, zoals Nathenson & Henderson (1980) laten zien: variërend van 4 à 5 leerlingen tot 40

à 50 leerlingen. Dick & Carey (1990) pleiten voor een aantal tussen de 8 en 20 leerlingen. Welk

aantal precies wordt gekozen is een afweging tussen representativiteit en praktische

werkbaarheid. Aan de ene kant is het wenselijk een dusdanig aantal leerlingen te selecteren dat

van elk type leerling waarvoor de instructie ontworpen is er minstens één (Dick & Carey, 1990)
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of twee (Greer, 1989) vertegenwoordigd is. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de gevonden

resultaten, en vergroot de kans dat tekortkomingen in de instructie gedetecteerd kunnen worden

(Tessmer, 1993). Aan de andere kant is het wenselijk de evaluatiegroep zo klein mogelijk te

houden in verband met de verwerking van de evaluatiegegevens.

Ten behoeve van veldevaluaties dient een omgeving geselecteerd te worden die representatief is

voor de omgeving waarin de instructie wordt geïmplementeerd. Daarbij is niet slechts, zoals in

één-op-één evaluaties en kleine groep evaluaties, de keuze van de leerlingen van belang, maar

tevens de ondersteunende omgeving. Om te bepalen aan welke karakteristieken de omgeving

moet voldoen kan gebruik gemaakt worden van scenario's (Nevo, 1977). Wanneer de ontwerper

de mogelijkheid heeft een aantal veldevaluaties te houden, kan hij geschikte omgevingen aselect

selecteren; anders verdient het aanbeveling de omgeving te selecteren die het meest

representatief is. De keuze richt zich enerzijds op de plaats waar de veldevaluatie gehouden

wordt, en anderzijds op de personen (leerkracht en leerlingen) die in de veldevaluatie betrokken

worden. Over het algemeen zijn deze onlosmakelijk met elkaar verbonden, zodat een ideale

situatie (representatieve fysieke omgeving en een representatieve leerkracht en leerlingen)

slechts bij benadering te realiseren valt.

3. Het selecteren of construeren van instrumenten voor gegevensverzameling. Tessmer (1993)

geeft aan dat er verschillende technieken zijn om deze informatie te verkrijgen. Allereerst kan

de ontwerper de leerling spontaan laten reageren op de instructie, en vervolgens doorvragen.

Een tweede methode is om tijdens een tussentijdse pauze de leerling naar zijn mening ten

aanzien van bovengenoemde aspecten te vragen. Een derde methode is om aan het eind van de

evaluatie de leerling te vragen naar specifieke sterke en zwakke kanten van de instructie en naar

de 'overall' reactie van de leerling. Tenslotte noemt Tessmer de mogelijkheid om te observeren

hoe de leerling de instructie volgt.

Afhankelijk van het doel, of de doelen, die met de kleine-groep evaluatie worden nagestreefd,

kan de evaluator instrumenten voor het verzamelen van gegevens daarover selecteren of

zonodig construeren. Als het doel het doen van een uitspraak over de effectiviteit van de

instructie is, staan de evaluator de volgende instrumenten tot zijn beschikking: (a) toetsen of

vragenlijsten om de voorkennis te meten; (b) toetsen om de vooraf aanwezige kennis te meten

(pre-test); (c) oefeningen in de lesstof; (d) toetsen na de instructie (post-test). Wanneer het doel

het doen van een uitspraak over de bruikbaarheid of efficiëntie is, kan de evaluator gebruik

maken van attitude- en acceptatievragenlijsten. (g) observatie registratieformulieren; (h)

vragenlijsten voor de leerkracht; (i) registratieformulieren voor het commentaar van leerlingen;

(j) feedbackvragen als onderdeel van het instructiemateriaal; en (k) computer databases.

Veldevaluaties beogen in grote lijnen dezelfde informatie op te leveren als kleine-groep

evaluaties, alleen is de hoeveelheid informatie groter en veelal minder gedetailleerd. Gegevens

die verzameld worden hebben vaak betrekking op de hoeveelheid leertijd, de leerprestaties, de
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betrokkenheid van leerlingen en het leerling- en leerkrachtgedrag. Doorgaans leveren

veldevaluaties meer betrouwbare informatie op dan kleine-groep evaluaties, omdat het aantal

respondenten groter is, en de situatie waarin de instructie geëvalueerd wordt realistischer is.

4. Het uitvoeren van de evaluatie. Bij de voorbereiding van de evaluatie ter plekke is het van

belang vooraf zicht te hebben op de cruciale omgevingsfactoren die, nadat de instructie

geïmplementeerd is, de instructie bevorderen of belemmeren, zodat die factoren in de evaluatie

nagebootst kunnen worden. Daarnaast moeten de betreffende leerkracht en leerlingen op de

evaluatie voorbereid worden. Duidelijk moet zijn wat het doel van de evaluatie is.

5. Het verwerken van de evaluatiegegevens. Met betrekking tot het doorvoeren van

verbeteringen zijn drie punten van belang. Allereerst, wie voert de verbeteringen door?

Doorgaans is dat de ontwerper zelf of de groep ontwerpers. Wanneer een groep ontwerpers bij

het doorvoeren van verbeteringen betrokken is, kunnen de ontwerpers gezamenlijk de

evaluatiegegevens beoordelen en beslissen welke verbeteringen nodig zijn. Is dit niet het geval,

of is slechts één ontwerper uit het team bij de evaluatie betrokken, dan kunnen voorgestelde

verbeteringen aan de overige leden van het team worden voorgelegd om te kijken in hoeverre zij

daarmee instemmen, of de ontwerper kan voor de hand liggende verbeteringen zelf doorvoeren,

en binnen het team mogelijke verbeteringen voor meer complexe problemen bespreken. Een

tweede punt van belang, betreft de vraag welke verbeteringen moeten worden doorgevoerd.

Veelal leveren één-op-één evaluaties alleen informatie op over 'wat niet goed is' en niet over

'hoe het verbeterd kan worden'. De ontwerper zal zelf moeten bepalen welke oplossingen er

voor geconstateerde problemen gevonden kunnen worden. Het combineren van informatie over

deficiënties met langs andere weg verkregen informatie (bijvoorbeeld andere methoden en

technieken, andere uitspraken van dezelfde leerling, of uitspraken van andere leerlingen) kan

daarbij nuttig zijn. Ook wanneer leerlingen wel verbeteringsuggesties geven, blijft voor de

ontwerper de noodzaak bestaan deze op hun waarde te beoordelen.

3.4.2 Formatieve evaluatie van beleid

Van Hoesel (1993) geeft aan dat gebruikersgerichte beleidsevaluaties veelal moeilijk te

realiseren zijn. Een eerste reden hiervoor is de complexe relatie tussen beleid en nagestreefd

gedrag. Een extra complicerende factor is, dat de factoren vaak niet afzonderlijk maar

tegelijkertijd optreden, waarbij ze elkaar soms ook nog versterken. Eén van de belangrijkste

complicerende factoren is echter dat het effect van beleidsrogramma’s vaak gefaseerd tot stand

komt. Hiervoor kunnen diverse oorzaken bestaan. Het implementeren van het beleid kost tijd,

met name wanneer een groot aantal mensen moet worden bereikt. Daarnaast is het veelal nodig

tussenstappen in de uitvoering te zetten, zoals bijvoorbeeld het houden van een
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voorlichtingscampagne voordat een nieuwe procedure kan worden ingevoerd. Bovendien wordt

een effect soms pas bereikt na een bepaald proces bij de betrokken doelgroep. Een voorbeeld

hiervan is dat het uiteindelijk effect van het onderwijsvoorrangsbeleid op leerlingen pas kan

worden nagegaan als zij de arbeidsmarkt bereiken. Voordien hebben zij een langdurig

leerproces moeten doormaken. Bij de effectmeting moet daar rekening mee gehouden worden.

Een probleem daarbij is het juiste tijdstip voor die meting te bepalen.

Een andere complicerende factor is dat er steeds sprake is van concurrerende invloeden. De

specifieke beleidsactiviteit waar het om gaat, is niet het enige dat zich voltrekt in onze

samenleving. Het beoogde gedrag wordt blootgesteld aan meervoudige invloeden. Daarbij komt

dat maatschappelijke ontwikkelingen intussen niet stilstaan, waardoor onder meer de condities

voor de uitvoering van het beleid onderweg kunnen veranderen. Anders gezegd, bij een

beleidsevaluatie is er nooit sprake van een zuiver experiment. Het onderwijsvoorrangsbeleid is

bijvoorbeeld niet uitsluitend gevoerd in de aangewezen onderwijsvoorrangsgebieden, maar ook

in andere regio's die in aanmerking zouden kunnen komen voor controlesituatie. Dit heeft tot

gevolg, dat nogal eens moeilijk te onderscheiden is, waaraan een bepaald effect dient te worden

toegeschreven.

Een derde complicerende factor is het optreden van onbedoeld reactief gedrag. Op

beleidsmaatregelen wordt nogal eens anders gereageerd dan de bedoeling van de beleidsmakers

was. Bijvoorbeeld een belastingmaatregel roept nogal eens reacties op, die haaks staan op de

doelstelling van de maatregel. Mensen en organisaties optimaliseren hun gedrag niet primair

naar de criteria van het beleid, maar naar eigen criteria. De beleidscriteria dienen daarbij als

randvoorwaarden, die soms ook nog flexibel blijken te zijn. Niettemin is ook het optreden van

reactief gedrag, zij het onbedoeld, een gevolg van het beleidsprogramma. Het is derhalve niet

gewenst om dit weg te cijferen, maar wie in zo'n geval een verklaring wil geven voor het

uitblijven van een beoogd effect, zal bij de opzet van de evaluatie rekening dienen te houden

met zulk gedrag.

Een vierde complicerende factor vormt de veelal indirecte werking van beleid. Het beleid is

bedoeld voor een bepaalde doelgroep. Veel beleidsactiviteiten richten zich in eerste instantie

echter op uitvoerende organisaties, die op hun beurt geacht worden de doelgroep te bereiken.

Afgezien van de extra tijd die dit met zich meebrengt, moet bij de evaluatie gelet worden op de

eigen dynamiek van deze uitvoerende organisaties. De uiteindelijke beleidseffecten worden

vanzelfsprekend in belangrijke mate beïnvloed door deze dynamiek.

Mede in samenhang met de voorgaande punten kan de uitvoering van het beleid anders verlopen

dan gepland was. Een andere dan de bedoelde uitvoering van het beleid kan nogal eens worden

teruggevoerd op het beleidsontwerp, bijvoorbeeld omdat de politiek zodanig sleutelt aan het

oorspronkelijke plan, dat het weliswaar beantwoordt aan de behoefte aan een politiek

compromis, maar dat daardoor weinig overblijft van de kracht van het ontwerp. Bij de opzet van

een beleidsevaluatie is het noodzakelijk rekening te houden met dit soort uitvoeringsproblemen.
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Samenvattend, het bepalen van effecten en mogelijkheden tot verbetering van

beleidsprogramma's door middel van gebruikersgerichte beleidsevaluaties wordt bemoeilijkt

door: (1) het gefaseerde of uitgestelde effect van beleidsprogramma's; (2) interveniërende of

mediërende factoren; (3) onbedoelde effecten van het beleidsprogramma; (4) de indirecte

werking van beleid; en (5) de politieke context waarin beleidsprogramma's tot stand komen.

Methoden en technieken

Voorbeelden van gebruikersgerichte evaluaties die bruikbaar zijn bij het ontwerpen van beleid

zijn kwantitatieve, doel- en beslissingsgeoriënteerde evaluatiemodellen als het evaluatiemodel

van Tyler (1942), het Discrepancy Evaluation Model (Provus, 1971), het CIPP-model

(Stufflebeam, 1983), en het Goal-Free evaluatiemodel (Scriven, 1974). Tyler (1942) heeft zeven

stappen onderscheiden aan de hand waarvan de effectiviteit van een beleidsprogramma, op

grond van vooraf gestelde doelstellingen, kan worden bepaald. Deze stappen zijn: (1) vaststellen

van globale doelen van het beleid; (2) classificeren van deze doelen; (3) uitwerken van de

doelen in gedragsdoelstellingen; (4) selecteren van situaties waarin het bereiken van deze

doelstellingen kan worden aangetoond; (5) ontwikkelen en selecteren van geschikte

meettechnieken; (6) dataverzameling; en (7) vergelijken van de verzamelde gegevens met de

geoperationaliseerde doelstellingen. Verschillen tussen de doelstellingen en de uitkomsten van

het evaluatie-onderzoek geven aan waar verbeteringen moeten worden aangebracht. Het

Discrepancy Evaluation Model van Provus laat zich in de Tyleriaanse traditie plaatsen. Provus

beschouwt evaluatie als een voortdurend informatiemanagementproces dat tot doel heeft te

fungeren als "the handmaiden of administration in the management of program development

through sound decision making" (Provus, 1973, p. 186). In de opvatting van Provus bestaat het

evaluatieproces uit het bereiken van overeenstemming over de criteria en standaarden voor de

evaluatie, het bepalen van de mate waarin er een discrepantie bestaat tussen de uitkomsten van

een beleidsprogramma en de daarvoor geformuleerde standaarden, en het gebruik van de

informatie over de gevonden verschillen voor het verbeteren, handhaven of beëindigen van een

programma. Provus onderscheidt vier evaluatiefasen; (1) definitie; (2) installatie; (3) proces; en

(4) produkt. Tijdens de definitiefase worden de doelen, procedures en activiteiten van het

beleidsprogramma vastgelegd, en wordt vastgesteld welke middelen beschikbaar zijn om deze

doelen te bereiken. Standaarden of verwachtingen ten aanzien van de resultaten van het

programma worden bepaald. Tijdens de installatiefase wordt bepaald in hoeverre het

beleidsprogramma overeenkomstig de opzet is ingevoerd. De proces- en produktfase hebben tot

doel de voortgang en de met het beleidsprogramma bereikte doelen te bepalen.

Een probleem met de evaluatiemodellen van Tyler en Provus is echter, zo geeft Scriven (1974)

aan, dat deze slechts uitgaan van te voren gestelde doelen van een beleidsprogramma. De

evaluaties hebben daardoor te weinig aandacht voor onvoorziene resultaten van een

beleidsprogramma. Om hieraan tegemoet te komen heeft Scriven een variant op
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doelgeoriënteerde evaluatiemodellen van Tyler en Provus geformuleerd, het Goal-free

evaluation model. Het CIPP-model van Stufflebeam (1983) houdt hiermee eveneens rekening.

Het CIPP model biedt beleidsontwerpers mogelijkheden om beleidsprogramma's te herzien, op

grond van informatie over de context, de input, het proces en het produkt van het programma.

Met name de proces- en produktevaluatie zijn met het oog op het formatief evalueren van

beleidsprogramma's van belang. Procesevaluatie verschaft informatie over de implementatie van

een beleidsprogramma. Produktevaluatie geeft informatie over de effectiviteit van een

programma.

De bovenstaande evaluatiemethoden zijn echter alleen geschikt om het beleidsprogramma te
evalueren op het moment dat het geïmplementeerd is. Wanneer het gewenst is om voor die
tijd informatie over de bruikbaarheid of effectiviteit van het voorgenomen beleid te
verzamelen, kan gebruik worden gemaakt van spelsimulaties. Bij een spelsimulatie gaat het
om het nabootsen van besluitvormingsprocessen door middel van een rollenspel (Van den
Bosch, 1995; Geurts & Vennix, 1989; Termeer, Mastik, Scalzo & In ‘t Veld, 1995). Bij het
beleid betrokken personen worden in een situatie geplaatst waarin hun positie in het
dagelijkse leven wordt nagebootst. Tijdens de simulatie worden beleidsmaatregelen
ingevoerd en wordt gekeken wat hiervan de gevolgen zijn. Spelsimulaties geven aldus inzicht
in problemen die zich bij de invoering van het beleid kunnen voordoen, en de wijze waarop
zowel de uitvoerders van het beleid, als degenen op wie het beleid gericht is, hierop reageren.
Spelsimulaties kunnen, met andere woorden, worden toegepast om informatie te krijgen over
zowel de bruikbaarheid van het beleid voor de beleidsuitvoerders, als over de te verwachten
effectiviteit van het beleid.

Betrouwbaarheid en validiteit

De interne validiteit vormt bij het meten van beleidseffecten een groot probleem. Doordat

effecten pas later optreden, is er sprake van een groot aantal interveniërende en mediërende

variabelen die niet gecontroleerd kunnen worden en waarover veelal geen gegevens bekend zijn.

Op deze wijze kan weinig over de invloed van de activiteiten van het beleidsprogramma op zich

worden gezegd. Een ander belangrijke validiteitsbedreiger is rijping. Doordat effecten pas later

optreden, kan het effect aan andere invloeden toe te schrijven zijn. Voorts is er het probleem van

uitval, eventueel in combinatie met selectie. Deze problemen kunnen voor een belangrijk deel

worden ondervangen door gebruik te maken van vergelijkende gevalsanalyses. In dat geval

kunnen echter vraagtekens bij de externe validiteit worden gesteld. De vraag is in hoeverre de

resultaten naar andere situaties of groepen waarop het beleid zich richt generaliseerbaar zijn.
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•  Hoofdstuk 4  •

Formatieve evaluatie in relatie tot varianten in
ontwerpbenaderingen en ontwerpfasen

4.1 Inleiding

In hoofdstuk 1 is aangegeven welke groepen factoren de aard van sociaal-wetenschappelijke
ontwerpprocessen bepalen: de kenmerken van het ontwerpprobleem en de ontwerper(s), de
gehanteerde ontwerpbenadering en de randvoorwaarden die voor de ontwerpopdracht gelden.
Het samenspel van deze vier groepen factoren resulteert in een ontwerpproces en een daaruit
voortvloeiend ontwerp met bepaalde kenmerken (zie figuur 1.2). Nadat in het tweede hoofdstuk
de functie en aard van formatieve evaluatie uiteen zijn gezet werd in hoofdstuk 3 voor twee
verschillende soorten ontwerpen (instructiemateriaal en beleid) aangegeven welke methoden en
technieken voor formatieve evaluatie benut kunnen worden.
In dit hoofdstuk buigen we ons allereerst over de vraag in hoeverre formatieve evaluatie binnen
verschillende ontwerpbenaderingen mogelijk en wenselijk is (paragraaf 4.2). Vervolgens zal in
paragraaf 4.3 worden aangegeven in welke mate de in hoofdstuk 3 onderscheiden methoden en
technieken voor formatieve evaluatie tijdens de verschillende fasen van een ontwerpproces
gebruikt kunnen worden voor de formatieve evaluatie van een ontwerp op een viertal
kwaliteitsdimensies.

4.2 Formatieve evaluatie in relatie tot ontwerpbenaderingen

In hoofdstuk 1 werden ontwerpsituaties getypeerd. Daarbij werden vier ontwerpbenaderingen
onderscheiden: zuiver rationeel en begrensd rationeel probleemoplossen, intuïtief ontwerpen en
reflectie-in-actie. De gebruikte ontwerpbenadering hangt waarschijnlijk sterk samen met de
mate van probleemcomplexiteit en -onzekerheid (de kenmerken van het ontwerpprobleem in
figuur 1.2). Bepaalde problemen zijn door middel van sterk rationele ontwerpaanpakken op te
lossen, andere vragen om minder rationele ontwerpstrategieën. Figuur 1.2 laat zien dat in
ontwerpsituaties nog twee andere factorengroepen een rol spelen:
• de randvoorwaarden in termen van financiële en technische hulpmiddelen, ontwerptijd,

ontwerpvrijheid en de politieke lading van een ontwerpsituatie;
• de beschikbare ontwerpmenskracht, -kennis en -vaardigheden.

In deze paragraaf zal onderzocht worden in hoeverre formatieve evaluatie binnen elk van de in
het eerste hoofdstuk besproken ontwerpbenaderingen mogelijk en wenselijk is. We con-
centreren ons wat de varianten in ontwerpsituaties betreft op de ontwerpbenaderingen en laten
de andere bovengenoemde factorengroepen die het ontwerpproces beïnvloeden buiten
beschouwing. De argumentatie daarvoor is dat de gehanteerde ontwerpstrategie het meest
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wezenlijk geacht wordt en sterk samenhangt met de (gepercipieerde) complexiteit en
onzekerheid van het ontwerpprobleem. De kenmerken van de ontwerper(s) en de in figuur 1.2
genoemde randvoorwaarden impliceren dat in een bepaald ontwerpproces van een bepaalde
hoeveelheid bronnen (kennis, financiën, tijd, menskracht e.d.) gebruik kan worden gemaakt en
men tijdens het ontwerpen met bepaalde contextkenmerken (ontwerpvrijheid, politieke context)
rekening dient te houden. De ontwerpcondities kunnen afhankelijk van deze twee groepen
factoren meer of minder gunstig zijn. De groepen factoren kunnen ook consequenties hebben
voor wat er in een bepaalde situatie qua ontwerpevaluatie mogelijk is (ten gevolge van de
beschikbare expertise, tijd, middelen e.d.), maar de impact is van een andere orde dan die van de
ontwerpbenaderingen. De ontwerpbenaderingen zijn eerst bepalend in hoeverre (een bepaald
soort) formatieve evaluatie überhaupt mogelijk is. Daarna zullen de randvoorwaarden in termen
van tijd, middelen, expertise etc. van invloed zijn op hoe er binnen de beschikbare ruimte
daadwerkelijk formatief geëvalueerd wordt. Om deze reden wordt in deze paragraaf nagegaan in
hoeverre elk van de ontwerpbenaderingen mogelijkheden voor formatieve evaluatie biedt.
In paragraaf 2.4 van dit rapport werd formatieve evaluatie gedefinieerd als "het vergaren en
beoordelen van informatie over de kwaliteit van een ontwerp, in dienst van het maximaliseren
van de potentiële ontwerpeffectiviteit". Formatieve evaluatie heeft tot doel om langs formele

weg informatie over de intrinsieke en extrinsieke kwaliteit van een ontwerp te verzamelen,
waarbij idealiter zowel de ontwerper als externe evaluatoren, op grond van expliciete

evaluatiedimensies en -standaarden, hun oordeel over de ontwerpkwaliteit vellen en, wanneer
men over ontwerpalternatieven beschikt, een kwaliteitsrangorde opstellen.
De vraag is hoe deze typering van formatieve evaluatie past bij de vier genoemde
ontwerpbenaderingen. Voor de beantwoording van deze vraag wordt elke ontwerpbenadering
kort getypeerd en vervolgens gerelateerd aan de bovenomschreven typering van formatieve
evaluatie.

4.2.1 De zuiver rationele ontwerpbenadering

Binnen deze probleemoplossingsaanpak vervult de ontwerper de rol van informatieverwerker in
een eenduidige ontwerpomgeving. Van elk van de vier gepresenteerde ontwerpbenaderingen is
hier van de minste probleemcomplexiteit en -onzekerheid sprake. Het ontwerpprobleem is tot
een goed gedefinieerd en gestructureerd probleem te herleiden. Bovendien is er sprake van
volledige kennis van de bestaande en de wenselijke situatie, evenals van de mogelijke ingrepen
en de relatie tussen de ingrepen en veranderingen in de situatie. Binnen een rationeel zoekproces
met eenduidige beslissingsmomenten en een gegeven oplossingsruimte volgt hij een
probleemgestuurde aanpak. Gezocht wordt naar ingrepen of handelingen die leiden tot de meest
wenselijke situatie.

Er is sprake van een eindig en bekend aantal oplossingen. Omdat men op zoek is naar de beste
oplossing dient de waarde van de mogelijke ingrepen bepaald te worden, uitmondend in een
rangorde van het beste tot het slechtste alternatief. Het is overigens denkbaar dat op voorhand
duidelijk is dat het beste alternatief zich onder een beperkt aantal alternatieven bevindt. In dat
geval kan de evaluatie zich tot die alternatieven beperken.
De zuiver rationele ontwerper zal de ontwerpalternatieven evalueren op grond van de expliciete
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evaluatiedimensies en -standaarden die in de ontwerpsituatie centraal staan. De evaluatie-
dimensie zal gegeven het karakter van de problemen in kwestie veelal de doel-middel relatie
betreffen, d.w.z. de verhouding tussen middelen en doelen. Er is sprake van één meest
efficiënte, effectieve, intrinsiek beste oplossing.
Tot zover is er geen sprake van formatieve evaluatie in de zin van de verbetering van een
ontwerp op grond van evaluatiegegevens, maar van het door de ontwerper kiezen van het beste
alternatief uit een gegeven aantal oplossingsmogelijkheden met gegeven kenmerken. Simon
spreekt in het kader van de zuiver rationele benadering alleen over deze intrinsiek beste
oplossing.
Wanneer echter de mogelijkheid bestaat om andere dan doel-middel verhoudingen in de
alternatievenbeoordeling een rol te laten spelen is het zinvol om diegenen die met de oplossing
dienen te werken ook hun kwaliteitsoordeel over de alternatieven te laten vellen. De kwaliteit
van de alternatieven wordt dan idealiter langs formele weg door een extern evaluator in
samenwerking met gebruikers bepaald hetgeen resulteert in een rangorde van alternatieven.
Het kan zijn dat gebruikers een intrinsiek inferieure oplossing verkiezen boven de intrinsiek
beste oplossing. De evaluatiedimensie zal in dat geval een andere dimensie dan de doel-middel
relatie betreffen. In het geval van een discrepantie tussen de in- en extrinsieke kwaliteit zal men
moeten besluiten welk oordeel en welke dimensie men het zwaarst laat wegen.
Concluderend kan gesteld worden dat binnen de zuiver rationele benadering voor formatieve
evaluatie hoogstens een rol is weggelegd bij de bepaling van de extrinsieke kwaliteit een
ontwerp.

4.2.2 De begrensd rationele benadering

Evenals in de zuiver rationele benadering is de veronderstelling binnen deze benadering dat
ontwerpproblemen tot goed gestructureerde problemen te herleiden zijn. Wel wordt ervan
uitgegaan dat veel problemen complex zijn en daarom door middel van probleemdecompositie
tot hanteerbare deelproblemen teruggebracht moeten worden. Als gevolg van de beperkte
menselijke informatieverwerkingscapaciteit, het ontbreken van een compleet overzicht van
alternatieve ontwerpbeslissingen en hun effecten wordt het detecteren van de beste oplossing
slechts zelden mogelijk geacht.
De specificatie van de eisen waaraan een oplossing dient te voldoen is binnen deze benadering
van groot belang, omdat elke oplossing die binnen de specificatie valt acceptabel is. Er is dan
ook geen rangorde van beste tot slechtste alternatief, maar een onderscheid tussen bevredigende
en onbevredigende oplossingen.
Het ontwerpproces omvat het doorlopen van een rationeel zoekproces met eenduidige
beslismomenten en een gegeven oplossingsruimte. Slechts een beperkt aantal alternatieven
wordt geanalyseerd, totdat een bevredigend alternatief gevonden is, oftewel een oplossing die
aan de gestelde eisen voldoet.

Formatieve evaluatie is binnen de begrensd rationele benadering van groot belang. Het zoeken
van oplossingen voor deelproblemen staat centraal. De onzekerheid is daarbij aanmerkelijk
groter dan in de zuiver rationele benadering, omdat het aantal alternatieve oplossingen groot en
onbekend is en informatie over hun kwaliteit niet direct beschikbaar is. Formele, formatieve
evaluatie op basis van expliciete evaluatiedimensies en -standaarden dient daarom te resulteren
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in een oordeel over de waarde van, een beperkt aantal, alternatieve oplossingen voor elk
deelprobleem, in relatie tot de gespecificeerde ontwerp-eisen. Anders geformuleerd dient te
worden nagegaan wat het beste acceptabele alternatief voor een deelprobleem is. 'Beste' kan
betekenen dat onderzocht wordt welk alternatief het meest aan de ontwerpspecificaties voldoet
(wanneer men slechts over één ontwerp beschikt zal men onderzoeken of het aan de
ontwerpspecificaties voldoet of niet).
Het is echter ook mogelijk dat alternatieven die min of meer in dezelfde mate aan de
ontwerpspecificaties voldoen gerangordend worden op grond van andere evaluatiedimensies
dan de ontwerpspecificaties (efficiëntie bijvoorbeeld). Idealiter stelt men steeds een rangorde
van alternatieve oplossingen voor elk deelprobleem op. De formatieve evaluatie kan inzicht
geven in de sterke en zwakke aspecten/elementen van een ontwerp en kan aanleiding geven tot
op verbetering gerichte activiteiten.
De omschreven wijze van formatieve evaluatie is zowel toepasbaar voor de bepaling van de
intrinsieke als de extrinsieke kwaliteit door respectievelijk de ontwerper en een extern evaluator
in samenwerking met gebruikers.

4.2.3 De intuïtieve benadering

In deze benadering wordt er vanuit gegaan dat ontwerpproblemen steeds op aspecten van elkaar
verschillen. Ze zijn met andere woorden uniek en kunnen daardoor nooit geheel op grond van
bestaande algemene theorieën en technieken opgelost worden. Ten gevolge van deze uniciteit en
eventueel in het geding zijnde waardentegenstellingen zijn problemen niet objectief
structureerbaar en relatief onzeker. Ontwerpproblemen worden ontwerperafhankelijk geacht, ze
worden door de ontwerper geconstrueerd. De ervaring van de ontwerper is daarbij van groot
belang. In een intuïtieve dialoog met de ontwerpsituatie gaat hij niet probleem- maar
oplossingsgestuurd te werk. Er is er geen sprake van expliciete methoden en technieken die
gehanteerd kunnen worden, het probleem wordt onbewust benoemd, ingekaderd en
geclassificeerd.
Voor de gemaakte ontwerpkeuzen is geen volledige argumentatie te geven. Men heeft het
gevoel het juiste te doen, maar waarom is niet of nauwelijks te verwoorden. Het handelen van
de ontwerper wordt gestuurd door zijn ervaring met het oplossen van soortgelijke problemen
welke hem in staat stelt snel een intuïtieve scheiding te maken tussen de relevante en irrelevante
aspecten van de ontwerpsituatie.
De kwaliteit van een ontwerpoplossing is afhankelijk van de mate waarin de oplossing werkt
naar de mening van degene voor wie de oplossing bedoeld is.

Het voorgaande toont dat binnen de intuïtieve benadering onzekerheid troef is. Door ontwerpers
geconstrueerde problemen worden intuïtief opgelost. Door verschillen in ervaring tussen
ontwerpers zal de kwaliteit van probleemdefinities en -oplossingen ook verschillen.
Binnen de intuïtieve aanpak is het hele proces dat start met de probleemdefinitie en eindigt met
het beschikbaar komen van een oplossing een onbewuste, niet te formaliseren aangelegenheid.
Daarbinnen is geen plaats voor formele evaluatieprocedures voor het vaststellen en opheffen
van ontwerpgebreken. Op een gegeven moment komt uit het ontwerpproces echter wel een
ontwerp beschikbaar dat door de ontwerper (intrinsiek) en -indien men ontwerpt voor derden-
door externen (extrinsiek) beoordeeld kan worden op de mate waarin het voldoet. Voor het
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vaststellen van de extrinsieke kwaliteit is formele formatieve evaluatie van groot belang.
Afhankelijk van de gevarieerdheid van de doelgroep, kan de door gebruikers gepercipieerde
extrinsieke kwaliteit meer of minder variëren en zal men aan de vaststelling ervan meer
aandacht moeten schenken. De evaluatiedimensie is dan de ontwerpsatisfactie van respec-
tievelijk de ontwerper en de gebruiker. De evaluatie zal niet leiden tot het opstellen van een
rangorde van alternatieve ontwerpen aan de hand van expliciete en eenduidige
evaluatiestandaarden. Het zal meer een kwestie zijn van het bepalen of men over het
voorliggende ontwerp voldoende tevreden is of niet. Wanneer men ontevreden is kan men het
ontwerp, afhankelijk van de aard van de geconstateerde tekortkomingen, trachten te
optimaliseren. Dit vereist wel dat er aangrijpingspunten voor verbetering zijn (inzicht in bron
van ontevredenheid en geschikte remedie).
Indien verbetering onmogelijk en/of onwenselijk is kan de ontwerper opnieuw ontwerpen en op
intuïtieve wijze trachten een nieuw, meer bevredigend ontwerp te realiseren. De evaluatie-
gegevens zouden daarbij behulpzaam kunnen zijn doordat deze een bijgestelde
probleemperceptie leiden.

4.2.4 De reflectie-in-actie benadering

Van alle gepresenteerde benaderingen worden ontwerpproblemen binnen deze benadering het
minst zeker en kenbaar geacht. Evenals in de intuïtieve benadering wordt ervan uitgegaan dat
het probleem afhankelijk is van de ontwerper, die het construeert en tracht op te lossen. Hij
geeft de (probleem)situatie zelf vorm en is niet slechts toeschouwer of manipulator maar maakt
daarvan deel uit. De ontwerper formuleert het betreffende probleem en gaat oplossingsgestuurd
te werk. De doelen die hij nastreeft zijn onduidelijk en het ontwerpproces is niet of nauwelijks
voorspelbaar. Daardoor is ontwerpen niet zozeer een instrumentele, maar een artistieke
aangelegenheid: de kunst van het inkaderen en classificeren van een probleem op grond van
eerdere ervaringen en wetenschappelijke inzichten, gevolgd door implementeren en
improviseren. Er is niet sprake van een echte methodologie maar veeleer van algemene
richtlijnen zonder expliciete volgorde.
Simpele problemen kunnen op grond van de intuïtieve kennis-in-actie van de ontwerper worden
opgelost, complexe niet. In het geval van complexe problemen construeert de ontwerper op
basis van zijn praktijkkennis een theorie van de unieke situatie welke ook in mogelijke
oplossingen resulteert. Of de oplossingen werkelijk bruikbaar zijn is onzeker en om die reden
zijn experimenten vereist. Daarbij gaat het niet slechts om experimenteren in de zin van het
toetsen of een vooraf geformuleerde vraag juist is (hypothesetoetsend). Bij complexe problemen
krijgt men namelijk ook te maken met onverwachte uitkomsten en aan de hand daarvan probeert
de ontwerper zich al handelend een beter beeld van de ontwerpsituatie te vormen. Hij
onderzoekt of een maatregel effect sorteert (maatregeltoetsend) en welke onverwachte effecten
optreden (exploratief). Op die manier kan de ontwerper andere oplossingen op het spoor komen.
De kern van reflectie-in-actie is dat men al handelend en sturend een probleem probeert te
begrijpen en op te lossen. Anders geformuleerd, ontwerpen betreft hier een continue, reflexieve
dialoog met de probleemsituatie. Het probleem is met andere woorden niet stabiel.
In een virtuele omgeving kan men ontwerphandelingen risicoloos testen. In situaties met een
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hoog realiteitsgehalte dient men echter direct te handelen en worden de gemaakte keuzen naar
aanleiding daarvan al handelend bijgesteld (het realiseren van een oplossing, in plaats van
falsificatie).
Net als bij de intuïtieve benadering is de kwaliteit van een oplossing afhankelijk van de mate
waarin het ontwerp naar de mening van degene voor wie de oplossing bedoeld is het probleem
oplost. Er is met andere woorden ook hier geen objectief, beste oplossing.

De onzekerheid omtrent ontwerpproblemen en -doelen staat binnen deze ontwerpbenadering
centraal. Op grond van een opinie omtrent de aard van de probleemsituatie leidt dit tot
experimenteren met het ontwerpprobleem. Er wordt gehandeld, getoetst en waar nodig
bijgesteld. Wanneer er aan probleemoplossing gewerkt wordt is op voorhand niet duidelijk
waarop getoetst wordt. Al handelend kan, wanneer men vastloopt, de noodzaak van toetsing
ontstaan. In dergelijke situaties kunnen de in hoofdstuk drie beschreven formele evaluatie-
methoden en -technieken gebruikt worden.
Er wordt binnen deze benadering gestreefd naar een ontwerp dat degene voor wie het bedoeld is
tevreden stelt. Doorgaans zal de ontwerper iets voor eigen gebruik ontwerpen en daarbij
experimenteren totdat hij zelf van mening is dat hij het probleem begrijpt en daarvoor een
passende oplossing heeft gevonden. Hij streeft naar een ontwerp dat aan zijn eisen m.b.t.
intrinsieke kwaliteit voldoet en wanneer hij daarover tevreden is loopt het ontwerpproces ten
einde. Het accent ligt daarom sterk op de perceptie van de ontwerper op de intrinsieke kwaliteit.
Indien het ontwerp voor derden bedoeld is verdient het aanbeveling tevens na te gaan of het
ontwerp waarover de ontwerper tevreden is in de ogen van de beoogde gebruiker(s) ook van
goede kwaliteit is. Net als bij de intuïtieve benadering kan men de extrinsieke kwaliteit peilen
door de tevredenheid van de gebruiker over het ontwerp in kwestie vast te stellen. Hoewel dat
idealiter gebeurt door, of in samenwerking met een extern evaluator zal het gegeven de aard van
de ontwerpsituatie waarin de reflective practitioner zich bevindt waarschijnlijk op informele
wijze plaatsvinden. Theorie- en expertgerichte evaluaties zijn zeer onwaarschijnlijk,
gebruikersgerichte op zich iets minder, maar de reflectie-in-actie benadering leent zich evenmin
voor de daarbij gebruikelijke formele technieken. Er zal waarschijnlijk sprake zijn van één
evaluatiedimensie (tevredenheid), impliciete standaarden en één ontwerp dat door gebruikers
beoordeeld wordt.

4.3 Methoden voor formatieve evaluatie in relatie tot ontwerpfasen en
kwaliteitsdimensies

In hoofdstuk drie zijn diverse methoden en technieken voor formatieve evaluatie gepresenteerd.
Wanneer in een specifieke ontwerpsituatie een keuze gemaakt moet worden uit de verscheiden-
heid aan methoden en technieken zijn daarbij twee zaken van belang:
• de ontwerpfase waarin men zich bevindt;
• de evaluatiedimensies waarop men het ontwerp wenst te evalueren.

Vier ontwerpfasen
Flagg (1990) wijst erop dat een ontwerp tijdens een ontwerpproces qua vorm en inhoud
veranderen kan. We onderscheiden vier ontwerpen c.q. vier ontwerpstadia gedurende welke het
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ontwerp geëvalueerd kan worden: de fase van de ontwerpspecificatie, het uitgewerkte
deelontwerp, het volledig uitgewerkte ontwerp en de fase waarin het ontwerp geïmplementeerd
wordt.
Wanneer geïnventariseerd is aan welke specificaties het ontwerp moet voldoen en binnen welke
randvoorwaarden ontworpen moet worden, kan men het ontwerp dat op grond daarvan
vervaardigd is (bijvoorbeeld een script voor een educatieve film, of de hoofdlijnen van
voorgenomen beleid) evalueren. De evaluatie richt zich in dat stadium op de specificaties van
het ontwerp, oftewel op een globaal beeld van het ontwerp. Deze fase wordt daarom ook wel
aangeduid als de ontwerpspecificatiefase. In de specificatie staan de doelgroep, programma-
doelen, en de inhoud van het ontwerp e.d. veelal beschreven.
De tweede ontwerp- en evaluatiefase omvat de beoordeling van delen van het totaalontwerp.
We spreken in dit verband van een uitgewerkt deelontwerp. Hierbij kan men bijvoorbeeld
denken aan enkele hoofdstukken van een instructietekst die in conceptvorm gereed zijn, of aan
een nieuwe opzet voor de administratieve organisatie van een instelling, als element van een op
efficïentieverbetering gericht organisatiebeleid.
In de derde fase staat het evalueren van een uitgewerkte totaalontwerp centraal. In dit stadium is
het gehele ontwerp in conceptvorm gereed, en kan het in zijn totaliteit beoordeeld worden. De
diverse elementen van een ontwerp kunnen in deze fase op hun eigen merites beoordeeld
worden maar de kwaliteit van het geheel (inclusief de relaties tussen en de afstemming van de
onderdelen op elkaar) dat ze vormen kan ook geëvalueerd worden.
Tot slot kan nog een vierde fase onderscheiden worden: het ontwerp tijdens het

implementatieproces. In dit ontwerpstadium is het ontwerp gereed voor implementatie en kan
het naar aanleiding daarvan verbeterd worden. Deze fase is met name van belang voor
organisatorische en beleidsontwerpen, omdat de kwaliteit van dit type ontwerpen pas tijdens de
invoering echt duidelijk wordt.

Vier evaluatiedimensies
Wanneer het wenselijk wordt geacht om het ontwerp formatief te evalueren bestaat er behoefte
aan informatie over de kwaliteit van het ontwerp. In Maslowski, Nieveen & Visscher (1997)
worden de volgende vier basisdimensies voor ontwerpevaluatie onderscheiden:
• probleemdekking: een ontwerp dient betrekking te hebben op het probleem of de vraag die

aan de ontwerpopdracht ten grondslag ligt en daarmee te beantwoorden aan het doel dat met
de opdracht wordt nagestreefd;

• wetenschappelijke fundering: een ontwerp is wetenschappelijk gefundeerd wanneer aan
twee voorwaarden voldaan is. Allereerst dienen ontwerpkeuzen zoveel mogelijk onderbo-
uwd te zijn, hetgeen betekent dat gebruik wordt gemaakt van de recente kennis en inzichten
op een bepaald vakgebied. Daarnaast dienen de verschillende onderdelen van een ontwerp
onderling consistent te zijn, d.w.z. op elkaar afgestemd en een coherent geheel vormend. De
wetenschappelijke fundering wordt ook wel aangeduid als de intrinsieke kwaliteit ('merit')
van een ontwerp (vgl. hoofdstuk 2);

• bruikbaarheid: een wetenschappelijk goed onderbouwd ontwerp hoeft niet bruikbaar te zijn
voor de doelgroep. Een bruikbaar ontwerp is toegesneden op de eigenschappen van de
gebruikers en de kenmerken van de gebruikssituatie. Het ontwerp zal voor gebruikers ook
aantrekkelijk moeten zijn en door hen als relevant moeten worden ervaren. De 'usability'



90 Formatieve evaluatie in relatie tot varianten in ontwerpbenaderingen en ontwerpfasen

wordt vaak aangeduid als de extrinsieke kwaliteit ('worth') van een ontwerp;
• effectiviteit: zeer gefundeerde en bruikbare ontwerpen kunnen in de praktijk niet of

nauwelijks effectief blijken, d.w.z. dat het gebruik ervan niet tot de beoogde uitkomsten
leidt.

Deze vier basisdimensies kunnen voor een specifiek ontwerp nader gespecificeerd worden op
grond van diverse bronnen:
• ontwerpdoelen: op grond van de ontwerpdoelen, of voorwaarden voor het bereiken daarvan

(bijvoorbeeld een positieve attitude van gebruikers ten opzichte van het ontwerp, als
voorwaarde voor de bruikbaarheid ervan) kunnen evaluatiedimensies nader gespecificeerd
worden;

• ontwerpalternatieven: op grond van een vergelijking met alternatieven voor het ontwerp in
kwestie kunnen de sterke en zwakke kanten van alle alternatieven onderscheiden worden en
in evaluatiedimensies vertaald worden;

• domeinexperts: via consultatie van een domeinexpert kunnen dimensies voor de
beoordeling van het ontwerp worden onderscheiden;

• wetenschappelijke literatuur: hierin worden voor verschillende soorten ontwerpen (bijvoor-
beeld instructieteksten en educatieve software) dimensies genoemd die men voor de
evaluatie van de kwaliteit van dergelijke ontwerpen gebruiken kan (vgl. Flagg, 1990; De
Jong & Schellens, 1995).

In hoofdstuk drie werden in navolging van Sweeney, Maguire & Shackel (1993) op grond van
de informatie waarvan voor de evaluatie gebruik gemaakt wordt drie typen evaluatie
onderscheiden: theoriegerichte, expertgerichte en gebruikersgerichte evaluaties (zie paragraaf
3.2 t/m 3.4). Deze classificatie van evaluatiemethoden zal hier ook gebruikt worden. In het
geval van theoriegerichte evaluaties wordt op grond van bestaande wetenschappelijke theorieën
een uitspraak gedaan over de wetenschappelijke fundering, verwachte bruikbaarheid en
effectiviteit van een ontwerp. Wanneer men op basis van oordelen van experts een oordeel over
de kwaliteit van een ontwerp velt is er sprake van expertgerichte evaluaties. In gebruikers-
gerichte evaluaties verzamelt de evaluator gegevens onder de personen die met een ontwerp
moeten werken (één-op-één evaluaties, kleine-groep evaluaties, spelsimulaties, veldevaluaties).
Hierin laat zich nog een nadere onderverdeling aanbrengen: enerzijds evaluaties in een door de
ontwerper/evaluator gecreëerde omgeving (met als gevolg een betere controle over variabelen),
zoals bij spelsimulaties, één-op-één evaluaties en kleine-groep evaluaties en anderzijds evaluatie
in een omgeving waarin het ontwerp daadwerkelijk geïmplementeerd wordt of reeds
geïmplementeerd is (veldevaluaties). Eerstgenoemde evaluatie-omgevingen noemen we
virtuele, de andere 'echte' omgevingen.
Tabel 1 kan de keuze van geschikte methoden voor formatieve evaluatie in verschillende
ontwerpfasen ondersteunen. Horizontaal staan de vier ontwerpfasen weergegeven, verticaal de
besproken basisdimensies voor evaluatie. In de cellen staan de formatieve evaluatiemethoden en
-technieken die in een bepaalde ontwerpfase geschikt worden geacht voor evaluatie op de vier
evaluatiedimensies.



Formatieve evaluatie in relatie tot varianten in ontwerpbenaderingen en ontwerpfasen 91

Tabel 4.1: De geschiktheid van methoden en technieken voor formatieve evaluatie in relatie tot

ontwerpfasen en evaluatiedimensies

ontwerpfasen

evaluatiedimensies
ontwerp-

specificatie

uitgewerkt

deelontwerp

uitgewerkt

totaalontwerp

ontwerp tijdens

implementatieproces

probleemdekking theoriegericht

expertgericht

theoriegericht

expertgericht

theoriegericht

expertgericht

gebruikersgericht

(‘echte’ omgeving)

wetenschappelijke

fundering

theoriegericht

expertgericht

theoriegericht

expergericht

theoriegericht

expertgericht

gebruikersgericht

(‘echte’ omgeving)

bruikbaarheid theoriegericht

expertgericht

expertgericht

gebruikersgericht

(virtuele omgeving)

gebruikersgericht

(virtuele of ‘echte’

omgeving)

gebruikersgericht

(‘echte’ omgeving)

effectiviteit theoriegericht

expertgericht

expertgericht

gebruikersgericht

(virtuele omgeving)

gebruikersgericht

(virtuele of ‘echte’

omgeving)

gebruikersgericht

(‘echte’ omgeving)

Zoals in tabel 4.1 is aangegeven, zijn theorie- en expertgerichte methoden voor formatieve
evaluatie vooral in de eerste fasen van het ontwerpproces geschikt. In de specificatiefase
kunnen theoriegerichte methoden bijvoorbeeld gebruikt worden om te beoordelen in hoeverre
de ontwerpspecificatie het probleem daadwerkelijk dekt, om de wetenschappelijke fundering
van het ontwerp na te gaan, of een indicatie te geven van de bruikbaarheid en de effectiviteit
van het ontwerp. Waar het de mate van probleemdekking betreft kan worden nagegaan in
hoeverre de onderdelen van de ontwerpspecificatie aansluiten bij de verschillende facetten
van het ontwerpprobleem. Met het oog op de wetenschappelijke fundering kunnen de in de
ontwerpspecificatie veronderstelde verbanden tussen variabelen op hun juistheid en volle-
digheid worden getoetst door na te gaan in hoeverre deze gegrond zijn in bestaand onderzoek
op het betreffende terrein. Op vergelijkbare wijze kan met behulp van implementatietheorieën
een aantal mogelijke belemmeringen voor de bruikbaarheid van het uiteindelijke ontwerp
worden geïdentificeerd en kan met behulp van simulaties of scenario-technieken een
voorspelling van de verwachte effectiviteit van het ontwerp worden gedaan.
Aanvullend op theoriegerichte methoden, of ter vervanging hiervan, kan in de specificatiefase
van het ontwerpproces gebruik worden gemaakt van expertgerichte methoden. Deskundigen
kunnen op basis van hun ervaring en kennis de specificatie van het ontwerp beoordelen op de
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mate waarin het probleem wordt gedekt, de mate waarin het voorgestelde ontwerp
wetenschappelijk onderbouwd is, en de te verwachten bruikbaarheid en effectiviteit van het
ontwerp. Zoals in paragraaf 3.3 is aangegeven, zijn de oordelen van deskundigen echter, met
name waar het de te verwachten bruikbaarheid en effectiviteit van het ontwerp betreft, niet
altijd even betrouwbaar. Met het oog hierop, en gegeven het feit dat theoriegerichte methoden
en technieken vaak niet meer dan een indicatie geven van de mogelijke bruikbaarheid en
effectiviteit van een ontwerp, verdient het aanbeveling de aandacht tijdens de specificatiefase
vooral te richten op de mate van probleemdekking en de wetenschappelijke onderbouwing
van het ontwerp.
Theorie- en expertgerichte evaluaties zijn ook in latere fasen van het ontwerpproces
bruikbaar, met name waar het de beoordeling van de probleemdekking en de
wetenschappelijke onderbouwing van het ontwerp betreft. Het beoordelen van het ontwerp op
deze dimensies wordt echter in de loop van het ontwerpproces van steeds minder belang.
Immers, de richting waarin naar oplossingen voor het ontwerpprobleem wordt gezocht ligt
dan al grotendeels vast. De functie van het evalueren van het ontwerp zal in de loop van het
ontwerpproces verschuiven van het vaststellen van de geldigheid van het ontwerp naar het
verder optimaliseren van het ontwerp. Om die reden zal de nadruk geleidelijk steeds meer op
het beoordelen van de bruikbaarheid en de effectiviteit van het ontwerp komen te liggen.
Op het moment dat een uitgewerkt deelontwerp ter evaluatie voorligt zijn hiervoor met name
expertgerichte en gebruikersgerichte evaluaties geschikt. De voorkeur gaat daarbij doorgaans
uit naar gebruikersgerichte evaluaties die in een virtuele omgeving plaatsvinden. Op basis van
observaties kan hierin na worden gegaan in hoeverre het ontwerp bruikbaar en effectief is, en
op basis van interviews of enquêtes kan directe informatie van gebruikers over de
bruikbaarheid worden verkregen. Expertgerichte evaluaties leveren doorgaans minder
betrouwbare informatie over de bruikbaarheid en effectiviteit van het ontwerp op, aangezien
deze gebaseerd zijn op percepties van deskundigen van het gebruik en het effect van het
ontwerp. In een aantal gevallen is het echter niet mogelijk om het uitgewerkte deelontwerp
aan gebruikers voor te leggen. In een dergelijke situatie kan teruggegrepen worden op
expertgerichte evaluaties.
Wanneer het ontwerp in zijn geheel is uitgewerkt kan het op haar bruikbaarheid en
effectiviteit beoordeeld worden aan de hand van gebruikersgerichte evaluaties.
Gebruikersgerichte evaluaties in een ‘echte’ omgeving verdienen daarbij de voorkeur. Ook
hiervoor geldt echter dat gebruik hiervan niet in alle gevallen mogelijk is. Met name in
gepolitiseerde situaties kan het beoordelen van het ontwerp tot situaties leiden die de
implementatie van het ontwerp bemoeilijken, of deze zelfs onmogelijk maken. In een
dergelijk geval verdient het voorkeur gebruik te maken van evaluaties in een virtuele
omgeving.
Tenslotte, op het moment dat het uitgewerkte ontwerp is geïmplementeerd, verdient het
aanbeveling regelmatig te toetsen in hoeverre het ontwerp nog wel het probleem dekt.
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Daarnaast kan beoordeeld worden in hoeverre de bruikbaarheid en effectiviteit van het
ontwerp aan de verwachtingen voldoet. Het is mogelijk dat in de loop van de tijd de
bruikbaarheid en effectiviteit van het ontwerp afneemt, en derhalve een bijstelling in het
ontwerp noodzakelijk is. Met het oog hierop zijn met name gebruikersgerichte evaluaties in
een ‘echte’ omgeving geschikt.

Wanneer men niet vanuit de ontwerpfasen maar vanuit de kwaliteitsdimensies naar de tabel
kijkt valt op dat voor de dimensies probleemdekking en wetenschappelijke fundering voor alle
ontwerpfasen behalve de implementatiefase theorie- en expertgerichte evaluaties geschikt
worden geacht. In de implementatiefase worden voor de evaluatie op alle kwaliteitsdimensies
gebruikersgerichte evaluatiemethoden in een 'echte' omgeving voorgesteld. Bij de
kwaliteitsbepaling op de twee laatste evaluatiedimensies is er van meer variatie sprake. Eerst
kan men gebruik maken van theoriegerichte en expertgerichte methoden, daarna van expert- en
gebruikersgerichte (in een virtuele omgeving) methoden, vervolgens alleen van
gebruikersgerichte methoden (zowel in virtuele als in 'echte' omgevingen), en tot slot alleen van
gebruikersgerichte methoden in een 'echte' omgeving.

4.4 Tot besluit

In dit rapport is aangegeven dat formatieve evaluatie tijdig inzicht kan geven in de kwaliteit van
hetgeen ontworpen is en daardoor kan bijdragen aan de verbetering van een ontwerp. We
realiseren ons echter dat tal van factoren een belemmering kunnen vormen voor de benutting
van het evaluatie-instrument binnen ontwerpprocessen (o.a. psychologische weerstanden, maar
ook praktische randvoorwaarden als tijd, geld en de medewerking van betrokkenen). Bovendien
vormt een kwaliteitsevaluatie geen garantie voor een effectief ontwerp (vgl. hoofdstuk 2),
daarvoor spelen teveel andere factoren mede een rol. Toch hopen we dat uit dit rapport is
duidelijk geworden dat de potentie van formatieve evaluatie dermate groot is dat men als
sociaal-wetenschappelijk ontwerper het uiterste behoort te doen om te kunnen profiteren van de
voordelen die formatieve evaluatie kan bieden bij de realisatie van kwaliteitsontwerpen.
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