
? Kontekstevaluatie van Individuele Studie Systemen * A. van der Meer en Tj. PlompTechnische Hogeschool Twente, Enschede Samenvatting In dit artikel worden twee belangrijke mislukte po-gingen tot duurzame invoering van een individueelstudiesysteem in universitaire curricula besproken.Er blijken opmerkelijke overeenkomsten te bestaantussen de problemen die aanleiding waren tot beëin-diging van de kursussen analyse aan de TH Twenteen natuurkunde aan het Massachusetts Institute ofTechnology. In beide gevallen staan de satisfaktievan docenten en de perceptie van het systeem doorbuitenstaanders een traal. Een nadere analyse van deze problemen geeftaanleiding tot het indelen van individuele studiesys-temen in vier typen, die worden gekenmerkt door dewijze waarop de betrokken docenten met elkaarsamenwerken. Het is van belang bij kontekstevalua-tie voor nieuwe ISSystemen met deze type-indelingrekening te houden. Tenslotte wordt een aantal veronderstellingengegeven over mechanismen die het ontstaan van debeschreven problemen zouden hebben kunnen ver-oorzaken. 1. Inleiding

In drie iirtikelen in de 53-ste jaargang van dit tijd-schrift is tuindacht besteed aan Individuele StudieSystemen (ISS). Verieck (1976) en Briuik et al.(1976) bespreken de kenmerken, de konstruktie ende uitvoering van ISSystemen. Verreck (1976) geeftbovendien een uitvoerige literatuurlijst en een over-zicht van resultaten van evaluatief onderzoek vanISS in Nederiand en daarbuiten. Van Hees (1976)beschrijft de karakteristieken van het Eindhovenscomputerondersteund onderwijssysteem, d.w.z.Van de wijze waarop in ISSystemen een groot deelVan de administratieve taken met behulp van deKomputer kan worden geautomatiseerd. ^Bijdrage aan de werkgroep Individuele Studie Systemenop de Onderwijsreseiirchdagen 1977. Het laatste woord over ISS is hiermee echter nietgesproken. De opzet van een ISS kan veel proble-men met zich meebrengen, zowel bij de voorberei-ding als de invoering en de uitvoering (Verreck,1976). Niet elke poging is tot nu toe suksesvolgeweest. Van twee niet suksesvolle pogingen totduurzame invoering van ISS zullen de belangrijksteproblemen die de aanleiding tot het beëindigen

vande kursussen waren, worden besproken (par. 3, 4).Deze mislukkingen alsmede de schaarse literatuurover problemen bij ISS gaven ons aanleiding deproblemen die zich bij de ontwikkeling van eenISS-kursus voordoen te analyseren (par. 5). Bij deze z.g. kontekstevaluatie van ISS wordtspeciale aandacht besteed aan de rol van de uitvoe-rende docent. 2. Kontekstevaluatie Stufflebeam et al. (1971) beschouwen evaluatie alseen hulpmiddel bij het nemen van beslissingen. Hetdoel van evaluatie is de verschillende keuzemoge-lijkheden bij een beslissing te verhelderen, aan tegeven welke kriteria relevant zijn voor de beslis-singssituatie en het beschikkuir maken van informa-tie die van belang is voor de verschillende alternatie-ven in relatie tot de gestelde kriteria. Voor verschil-lende typen beslissingen is verschillende informatienodig. Kontekstevaluatie levert de informatie voor plan-ningsbeslissingen, d.w.z. het levert door de analysevan de probleemsituatie en de diagnose van deproblemen de informatie die nodig is de doelen vaneen veranderingsproces in het onderwijs te bepalen.Kontekstevaluatie beschrijft dus

de gewenste enfeitelijke onderwijssituatie, identificeert de be-staande behoeften en de ongebruikte mogelijkhedenin het ondei-wijs en geeft informatie over problemendie kunnen worden verwacht als men aan bepiuildebehoeften tegemoet wil komen. In kursuskonstruktieprojekten zullen plannings-beslissingen dikwijls betrekking hebben op de on- Pedagogische Studiën 1977 (54) 235-244 235



? A. van der Meer en Tj. Plomp derwijsprocedures (de instrumentele doelen vanveranderingsprocessen), terwijl de na te streven(vakinhoudelijke) kursusdoelstellingen ongewijzigdblijven. In deze situatie richt de kontekstevaluatiezich op vragen als: welke onderwijskundige uit-gangspunten (bijv. mastery leaming) vormen uit-gangspunten voor de kursus; aan welke kenmerkenmoeten de onderwijsprocedures voldoen teneindedeze uitgangspunten te realiseren; wat zijn de funk-ties en de taken van de docenten; hoe moet eenstudent zijn studieaktiviteiten inrichten; hoe moet deuitvoering van het onderwijs worden georganiseerd. 3. ISS voor eerstejaarswiskunde aan de THTwente 3.1. De ontwikkeling van ISS Van 1970 tot 1974 is in de onderafdeling ToegepasteWiskunde van de THTwente in samenwerking methet CDO (Centrum voor Didaktiek en Onderzoekvan het onderwijs) gewerkt aan de ontwikkeling vaneen onderwijssysteem gericht op de individualise-ring van het wiskundeonderwijs (differentiaal- enintegraalrekening) aan eerstejaarsstudenten in detechniek. De konstruktie en evaluatie van dit Indivi-duele Studie

Systeem voor wiskunde is beschrevenin Plomp (1974), Plomp en van der Klauw (1973) envan der Klauw en Plomp (1974). De belangrijksteevaluatieresultaten van de uiteindelijke versies vandit ISSysteem (ISS 3 in 1972/73 en ISS 4 in 1973/74)'worden hier samengevat. Zowel ISS 3 als ISS 4 zijnontwikkeld voor twee kwartaalkursussen^, in heteerste semester van het eerste studiejaar. a. Studieresultaten: tengevolge van het afschaffenvan het tentamen in de ISS-kursussen was hetniet mogelijk het nivo van de groep studenten dieISS volgde te vergelijken met de groep studentenin het kollegesysteem. Het sUuigpercentage in deISS-kursus was signifikant hoger dan in hetkollegesysteem. b. Onderwijs- en terugkoppelingsprocedures: destudenten waren tevreden over het zelfstandig(onafhankelijk van de aanwezigheid van de do-cent) te hanteren studiemateriaal. Zij haddenweinig belangstelling voor werkkolleges en (inISS 4) voor het hoorkollege. De terugkoppelingnaar de studenten funktioneerde goed in de uit-eindelijke versies van dit ISS (van der Klauw enPlomp, 1974). c. Tevredenheid van de studenten: in zowel

ISS 3als ISS 4 bleek ca. 75% van de studenten eenuitgesproken voorkeur voor het ISS te hebben,tegen ca. 15% voor het kollegesysteem. De stu-denten hadden de indruk dat het ISS hen meertijd kostte dan het kollegesysteem, maar ook datzij in het ISS efficiënter konden werken. Het ISSvereiste dat zij aktief, onafhankelijk van eenkollegerooster, met het vak bezig waren, wat zijeen voordeel van het systeem vonden,d. Tevredenheid van de docenten: de funktie en detaak van docenten in ISS verschilt sterk van diein het kollegesysteem. De docent is niet langerprimair de overdrager van informatie; deze funk-tie wordt in ISS overgenomen door het (zelf)stu-diemateriaal. De belangrijkste docententaken inhet onderwijsproces zijn het verzorgen vangroepsbijeenkomsten, het begeleiden van indivi-duele studenten en het geven van terugkoppe-ling. In het ISS 3 hadden de zes docenten geen eens-luidende mening over hun onderwijstaken. Viervan hen prefereerden de onderwijstaken in hetkollegesysteem boven die in het ISS. Echter, drievan deze docenten vonden dat zij het minderprettig vinden van de docententaken in

het ISSniet als belangrijkste argument zouden willengebruiken bij het maken van een keuze tussen hetISS en het kollegesysteem. Alle docenten die aan de uitvoering van ISS 3 (in1973/74) meewerkten waren van mening dat in ISSmeer rekening wordt gehouden met verschillen tus-sen individuele studenten dan in het kollegesysteem.Ook vond men dat de terugkoppeling tijdens dekursus naiir de student over zijn vorderingen in hetISS veel beter was gerealiseerd. De kritiek van de docenten (ook van hen die nietaan de uitvoering van het ISS 3 hadden meegewerkt)spitste zich toe op drie punten: a. Stapsgewijze beoordeling: door de eindbeoorde-ling in de kursus te baseren op de resultatenbehaald op de toetsen over de studietaken (er wasin ISS 3 geen afsluitend tentamen meer) bestondde vrees dat de studenten onvoldoende overzichtzouden krijgen over de leerstof van de gehelekursus. b. Meerkeuzevragen: een aantal docenten was vanmening dat door deze vraagvorm de student nietwordt gedwongen de vereiste logische stappenvoor de oplossing van een wiskundeopgave tedoodopen; bovendien werd geen

aandacht meerbesteed aan het formuleren van de oplossing vaneen opgave. c. Beheersingsleren: het belangrijkste bezwaar vanvan een aantal docenten tegen ISS was dat hetgeen selektief systeem is; via het ISSysteem, metzijn hoge sUuigpercentage, zouden te veel studen- 236



? Kontekstevaluatie van Individuele Studie Systemen ten tot het vervolgonderwijs worden toegelatendie er eigenlijk niet thuishoren.De eerste twee van deze bezwaren zijn geen bezwa-ren tegen de basiskenmerken van ISS, maar uitslui-tend tegen de wijze waarop deze kenmerken in ISS 3zijn uitgewerkt. Beide kunnen worden vertaald inverbeteringen van het systeem. Het bezwaar vandocenten tegen het principe van beheersingsleren isWel gericht tegen een van de uitgangspunten vanISS. Tegemoet komen aan dit bezwaar betekent infeite afschaffen van ISS. Door ondanks dit bezwaarvan docenten ISS-kursussen te handhaven neemteen onderwijsafdeling het risiko dat een deel van dedocenten niet langer bereid zal zijn mee te werkenaan het voorbereiden of uitvoeren van onderwijsvolgens ISS. Orndat de belangrijkste onderzoekvragen die bij deOntwikkeling van het ISS zijn gesteld op grond vande evaluatie van het ISS 3 positief konden wordenbeantwoord, was de opzet van het ISS 4 (in 1973/74)voor de eerstejaarswiskunde grotendeels gelijk aandie van de derde versie. Aan de eerste twee bezwa-ren van docenten

tegen ISS 3 kon worden tegemoetgekomen door in ISS 4 een overzichtstaak op tenemen ter afsluiting van elke kursus. In de over-zichtstaak werden de voorgaande taken nog eensbestudeerd waarbij aandacht werd besteed aan hettoepassen van het bestudeerde in meer komplekseproblemen. Door in de toets over de overzichtstaakeen aantal open vragen op te nemen werd eveneens^n het tweede punt van kritiek van de docententegemoet gekomen. De evaluatie van het ISS 4 leverde dezelfde kon-klusies op als die van het ISS 3(zie hier boven). Depitvoerende docenten waren van mening dat het'nvoeren van de overzichtstaak inderdaad een ver-betering was. Daarentegen was hun geringe tevre-denheid met de onderwijstaken in ISS niet veran-derd, tei-wiji bovendien de bestiumde bezwarentegen het toepassen van beheersingsleren in heteerstejaarswiskundeondeiAvijs bleven bestaan. Implementatie van ISS in nieuwe kiusussen [^et ingang van het kursusjtuu&quot; 1974/75 is het kurriku-'um van het eerste studiejaar van alle studierichtin-gen van de TH Twente gewijzigd. De iifdeiingsraad^an de ondercifdeling

Toegepaste Wiskunde besloot^P grond van de evaluatieresultaten van de ontwik-^eling van het ISS in de voorgaande jaren, de drie^erstejcuirskursussen in de analyse als ISS-j^tJrsussen uit te voeren. Deze nieuwe kursussen&quot;Stekenden voorde onderafdeling een schcUilvergro-ting van ISS in twee opzichten: drie opvolgendetrimester kursussen voor ca. 245 studenten moestenworden ontwikkeld (in plaats van twee kwartaalkursussen voor 115 studenten). Drie docenten wer-den benoemd om de nieuwe kursussen voor tebereiden: d .w.z. het zelfstudiemateriaal gereed temaken, toetsen voor beoordeling en terugkoppelingte konstrueren, de organisatorische kant van deuitvoering voor te bereiden, enz.. Zes docenten (waaronder twee van de 'konstruk-teurs') hebben de kursus uitgevoerd. De onderwijs-taken bestonden uit het geven van een hoorkollege (2uur per week), het geven van werkkolleges, hethouden van een vragenuur, het individueel begelei-den van studenten die problemen met de leerstofhadden en het konigeren van de open vragen in detoets over de overzichtstaak. De overige taken(zoals het afnemen van

de toetsen, het bijhouden vande kursusadministratie) werden verricht door stu-dentassistenten. Voor de uitvoering van de kursuswerden steeds twee docenten toegevoegd aan eengroep van ca. 80 studenten; de onderwijstaken wer-den in onderiing overieg verdeeld en uitgevoerd. Intwee bijeenkomsten werd de opzet van de kursusbesproken met de docenten; tijdens de kursus wer-den regelmatig werkbesprekingen gehouden. De evaluatie van de drie trimesterkursussen wasgericht op (a) de studieresultaten, (b) de tijdbeste-ding van de studenten en (c) de docenten, (d) dekwaliteit van het zelfstudiemateriaal en (e) de tevre-denheid van de studenten. Er is geen eksplicieteaandacht besteed aan de tevredenheid van de docen-ten. Verwacht werd dat hun mening over de kursus-in het bijzonder over him eigen funktioneren - in deregelmatige werkbesprekingen naar voren zou ko-men. Wel is het evaluatieplan met de docentenbesproken. De konklusies uit de evaluatie van de aspekten a.b, c en e waren zeer bevredigend (van der Meer,1975). Dat gold niet voor de volgende punten. Zelfstudienuiteriaal: De docenten vonden de

stu-diehandleidingen te uitgebreid en te gedetailleerd,bovendien bevatten ze te veel fouten (een gevolg vande tijdnood waaronder de kursuskonstrukteursmoesten werken). De studenten oordeelden in hetalgemeen gunstig over de studiehandleidingen, maarhadden wel kritiek op het diktaat dat basistekst voorde kursus was. Uit de evaluatie werd gekonkludeerddat de basistekst zou moeten worden verbeterd; ditzou tevens tot gevolg hebben dat de studiehandlei-dingen minder omvangrijk en overzichtelijker zou-den kunnen worden. Toetsen over de studietaken: De meningen van de 237



? A. van der Meer en Tj. Plomp docenten over het nivo van de toetsen waren ver-deeld. Deze verschillen kunnen worden herleid totmeningsverschillen over de kursusdoelstellingen: inhet kollegesysteem blijven deze doelstellingenmeestal impliciet, terwijl bij de toetskonstruktie inISS van geëkspliciteerde doelstellingen wordt uitge-gaan. Onderwijstaken: De tweetallen docenten hebbenelk op hun eigen wijze de onderwijstaken voor hungroep vervuld. In aUe groepen nam de belangstellingvan de studenten voor de groepsbijeenkomsten naeen aanvankelijk goed begin sterk af, hetzelfde goldin sterkere mate voor de vragenuren. Omdat er opdeze wijze weinig te doceren viel in ISS voelden demeeste docenten (in het bijzonder zij die niet aan devoorbereiding van de kursussen hadden deelgeno-men) zich meer administrateur dan docent. De do-centen vonden het eveneens moeilijk hunonderwijsaktiviteiten goed af te stemmen op de groteverschillen in studietempo tussen de studenten.Evenals in de voorgaande ISS-wiskundekursussenmoet worden gekonkludeerd dat de docenten dieuitsluitend hebben meegewerkt aan de

uitvoeringvan dit onderwijs hieraan minder voldoening ont-leenden dan aan de onderwijstaken in het kollege-systeem. De resultaten van de evaluatie werden besproken inde raad van de onderafdeling Toegepaste Wiskunde.Ingestemd werd met de konklusie uit de evaluatiedat de kursus op een aantal punten zou moetenworden verbeterd. Daarnaast werd vastgesteld dateen onvoldoend aantal docenten bereid was mee tewerken aan het wiskundeonderwijs in het kursusjaar1975/76 (waarin een groter aantal studenten werdverwacht dan in 1974/75). Een .gevolg van dezevaststelling was dat de voldoening van de docenten(waaraan in de evaluatie niet ekspliciet aandacht wasbesteed) een belangrijk onderwerp in diskussie in deafdelingsraad werd. Bovendien herhcUilde een luin-tal docenten de eerder genoemde bezwaren die zijtegen voorgaande versies van het ISS hadden (zie3.1); dit ondanks de verbeteringen die in het ISSwaren aangebracht op grond van deze bezwaren. In tegenstelling tot de voorgaande jaren resul-teerde de diskussie (met de ontevredenheid van dedocenten als belangrijkste punt) in de

beslissing vanhet wiskundeonderwijs (voorlopig) niet meer te ge-ven volgens het ISSysteem. 4. Geïndividualiseerd natuurkundeonderwijs aanhet MIT In de Verenigde Staten wordt sinds ca. 1968 opruime schaal in het tertiair onderwijs gebruik ge-maakt van geïndividualiseerde onderwijssystemen.Onder namen als Personalized System of Instruction(PSI) en Keiler-Plan (naar Keiler (1968) die als eerstede kenmerken voor dit type onderwijs formuleerde)zijn onderwijssystemen ontwikkeld die in hoofdlij-nen vewant zijn aan de ISSystemen in Nederiand(zie voor de verschillen Van Rookhuijzen e.a.(1977)). Eén van de centra van ontwikkeling van hetPSI was het Education Research Center van hetMassachusetts Institute of Technology (MIT), waarvanaf 1969 geïndividualiseerde natuurkundekursus-sen voor eerstejaarsstudenten zijn ontwikkeld. Aan de eerste eksperimentele PSI-kursus namen20 studenten op basis van vrijwilligheid deel. Aan delaatste (ten opzichte van de eerste totaal gewijzigde)kursus in 1973/74 namen 650 studenten deel. In 1974besloot het Physics Department met ingang van hetkursusjaar 1974/75

geen onderwijs in de vorm vanPSI-kursussen meer te geven. Omdat de ontwikke-ling van PSI aan het MIT model heeft gestaan voorveel universiteiten - de publikatie van Green (1971)over de eerste eksperimentele kursussen behoort totde 'verplichte' literatuur voor wie zich in de USAmet individualisering in het tertiair onderwijs bezighoudt - hebben Friedman et al. (1976) proberen na tegium wat de oorzaken zijn voor 'the rise and fall ofPSI in physics at MIT'. Hun artikel wordt hier kortsamengevat. Aan het MIT is de ontwikkeling van PSI-natuurkundekursussen in 1969 op gang gezet doorfysici in het Education Research Center (ERC),een instituut dat onafhankelijk was van het PhysicsDepartment. Deze eerste ontwikkelingsfase werdgekenmerkt door (I) kursussen waiiraan kleine aan-tallen vrijwilligers konden deelnemen, (2) studentendie zich in groten getale aanmeldden voor PSI-kursussen en vroegen om meer van dit type kursus-sen, (3) toenemende deskundigheid in het ontwikke-len van PSI bij een toenemend lumtal stafleden vanhet ERC, (4) snel groeiende belangstelling voor PSIzowel in het MIT als datirbuiten

en (5) een koncen-tratie van alle PSI aktiviteiten in het ERC. HetPhysics Department stemde in met elke PSl-natuurkundekursus en diverse stafleden namen deelaan de uitvoering van de kursussen; echter hetinitiatief tot PSI-kursussen kwam in de beginfaseniet van de fysici van het Physics Department maiu&quot;van die van het ERC. In 1971 werd in het Physics Dept. de eerste kursusbestemd voor een grote groep (ca. 6(X) studenten)ontwikkeld oniifliankelijk van het ERC. Door hetgrote aantal studenten was het nodig de kursusopzet 238



? Kontekstevaluatie van Individuele Studie Systemen op bepaalde punten te wijzigen ten opzichte van devoorgaande PSI-kursussen. De kursus werd voorbe-reid door één docent, die in eerdere PSI-kursussenervaring had opgedaan, en uitgevoerd door 17 do-centen die op de voor MIT gebruikelijke wijze (nietop basis van vrijwilligheid) hiervoor werden aange-wezen. In twee bijeenkomsten werden deze docen-ten geïnformeerd over de opzet van de PSI-kursus,terwijl tijdens de uitvoering van de kursus regelmatigWerkbesprekingen werden gehouden. Ondanks de zorgvuldige voorbereiding van dekursus door de verantwoordelijke docent was destart van de eerste 'kursus op grote schaal' moei-zaam; bijv. de reproduktie van handleidingen entoetsen was vertraagd, de studenten moesten tweestudietaken per week bestuderen hetgeen meer wasdan de kursusstaf kon verwerken, het bleek nietmogelijk tijdig de benodigde studentassistenten aante trekken, de docenten kwamen niet toe aan hetbegeleiden van studenten die hieraan behoefte had-den. Gedurende de eerste drie weken van de kursusis door het aanbrengen van een

aantal wijzigingen inde kursus een groot deel van de problemen wegge-nomen. Ondanks deze moeilijkheden kon aan heteinde van de kursus worden vastgesteld dat de groepstudenten op voldoende nivo de leerstof haddenverwerkt en dat de meerderheid uiteindelijk nietongelukkig was met het PSI. Echter, door de aan-vankelijke moeilijkheden had het PSl bij verschil-lende belangrijke beleidsinstanties in de üikulteit eenslechte naam gekregen. Hoewel in de twee daarop-volgende kursusjaren op grond van de opgedaneervaringen de kursus aanzienlijk is verbeterd stellenFriedman et al. (1976) vast: 'yet the consciousness ofthe MIT &quot;aaulemic public&quot; never caught up withlater improvenwnts, and the awarene.ss of the initial^'Jßculties dominated the general rcputation of PSI'&quot;Physics t hereaft er&quot; (p. 206).. In 1973 werd in het Physics Dept. een kommissieingesteld die de gehele problematiek van de inlei-dende natuurkundekursussen (elke MIT-student&quot;loet een inleidende kursus natuurkunde volgen!)&quot;loest bestuderen. Niuist vele andere kursussen'berden ook de PSI-kursussen besproken.

Friedman^t al. (1976, p. 207) schrijven over deze diskussie: 'A&quot;car-unaninu)us dissatisfaction with these coiirsesexpressed hyfacully members on the comittee.far as it t' can teil, this dissatisfaction was not&quot;ased on any evidence of widespread hwering ofStandards or other academie f^rounds, nor on evi-^t'nce ofornanizational diffictdties. which had beentorf>ely overcome. However, the committee voted to'',<^commend a &quot;coolini^-ojf period&quot;: that the larfiecourses should not be taufiht by thismethod during the foUowing academie year. TheDepartment, realizing that so many faculty weredissatisfied, acted on this recommendation, retUr-ning these courses to the lecture-recitationformat''. In hun analyse van het mislukken van PSI in hetPhysics Dept. komen Friedman et al. (1976) niet totduidelijk aanwijsbare oorzaken waaraan het misluk-ken volledig zou kunnen worden toegeschreven.Een variatie van gebeurtenissen, omstandigheden enreakties heeft een rol gespeeld, waarbij onderscheidkan worden gemaiikt tussen (a) onvolkomenhedenbij de introduktie van het PSI in het Physics Dept. en(b) de perceptie

van het PSI door de verschillendebetrokkenen (docenten en studenten) en niet-betrokkenen (overige docenten). Van de eerste kategorie oorzaken kan wordengesteld dat deze bij een herinvoering van PSI kanworden voorkomen. Friedman et al. (1976) noemenin dit verband de volgende fouten, gemaakt bij deschaalvergroting van PSI in 1971: - het nieuwe studiemateriaal (i.h.b. de studiehand-leidingen) zijn direkt in de grote groep van 61X)studenten gebruikt zonder een voorafgaand be-proeven in een kleine groep; - het tumtal studietaken was voor een semesterkur-sus opgevoerd van 15 in de kleinschalige kursus-sen tot 27 in de kursus aan de grote groep studen-ten; na enige tijd moest dit aantal weer wordentcmggebracht; - PSI is niet aangeboden als een alternatief naast hetgebruikelijke kollegesysteem, zowel docenten alsstudenten kregen het als onderwijsvomi opgelegd;het had wellicht een sukses kunnen worden alszowel docenten als studenten er op basis vanvrijwilligheid aan hadden kunnen deelnemen. In de tegenstrijdige perceptie van het PSI door deverschillende groepen kunnen enkele aspekten wor-den

onderscheiden: - voor veel stafleden van het Physics Dept. bleef hetbeeld van PSl bepaald door de problemen in deeerste weken van de eerste grootschalige kursus.Het wegnemen van deze problemen en het verbe-teren van de kursus in de volgende jaren heeft ditbeeld niet kunnen wijzigen; - het tweede aspekt wordt omschreven met de'mystique of physics teaching'. Docenten diehadden deelgenomen aan de PSI-kursussen von-den dat tuin dit ondeiAvijs iets ontbrak dat naar hunmening essentieel is voor het onderwijs in denatuurkunde. Friedman et al. (1976) vatten dezemeningen samen in: 'PSI failed to display the&quot;richness&quot; of physics or its &quot;interconnected- 239



? A. van der Meer en Tj. Plomp ness&quot;, or it failed to provide the &quot;extra some-thing&quot; conveyed by lectures' en 'the large numberof units focussed attention on the paper work,allowing students to move from test to test in aclosed way that accentuated the all-too-commonstudent inclination to &quot;go for the right answer&quot;rather than to understand the power of the subjectin a larger context'. In elk geval ontbreekt bij deze docenten hetvertrouwen dat de natuurkunde ook op anderedan de hen vertrouwde wijze kan worden gedo-ceerd. Bovendien ligt achter deze houding devrees dat de in PSI in de studiehandleidingen entoetsen geëkspliciteerde kursusdoelstellingenminder 'sophisticated' zijn dan de meestal nietekspliciet geformuleerde doelstellingen die in hetkollegesysteem worden nagestreefd. Overigensbleek niet dat de eksamenresultaten in PSI slech-ter waren dan in het kollegesysteem; - veel stafleden waren van mening dat vrijheid diestudenten in PSI hebben om zelf hun studie teplannen en hun tempo te bepalen in strijd is met destudiehouding waarop MIT-studenten worden ge-traind en die zij

in het overige onderwijs gewendzijn: strakke werkschema's, wekelijkse toetsen enkompetitieve eksamens; - veel docenten hadden moeite met hun ten op-zichte van het kollegesysteem sterk veranderderol in het PSI. 5. Klassijïkatie van ISSystemen naar verdeling vandocententaken Uit de analyse van de mislukkingen (par. 3, 4) kanworden gekonkludeerd datbepaiilde bezwaren tegenen onvolkomenheden van ISS of PSI konden wor-den vertaald in verbeteringen van het systeem maardat er desondanks in beide gevallen sprake was vanandere, wellicht impliciete en in elk geval niet ge-formuleerde bezwaren van docenten tegen iSS resp.PSI. De les uit het postmortem van beide kursussenis dat tevoren tijdens de kontekstevaluatie van ISS-kursussen moet worden nagegaan (veel zorgvuldigerdan tot nu toe) welke problemen zouden kunnenoptreden, teneinde de invoering van nieuwe kursus-sen een optimale kans op sukses te geven. Tot nu toe is deze evaluatie vooral gericht opproblemen bij de voorbereiding en de organisatori-sche kant van de uitvoering van de kursussen. Debesproken voorbeelden leren ons dat

ook rekeningmoet worden gehouden met problemen die ontstaanuit de verschillende, vaak tegenstrijdige, perceptiesvan de betrokkenen bij een onderwijsvernieuwing. Naarmate meer docenten betrokken zijn bij de uit-voering van een kursus zal de kompleksiteit van dekursusopzet toenemen en de kans op deze 'percep-tieproblematiek' groter worden. In dit tweede deel van het artikel zullen we dan ookeen klassifikatie van ISS-kursussen geven naar toe-nemende kompleksiteit. Bij deze indeling speelt hetonderscheid in voorbereidende en uitvoerende do-cententaken (zie par. 3.2) een rol: de kompleksiteitneemt toe naarmate de taken over meer personenverdeeld worden. Voor elk type kursus zal wordenaangegeven welke problemen kunnen worden ver-wacht. De problemen worden gegeven in de vormvan punten waarmee bij de voorbereiding van dekursus rekening moet worden gehouden. De kontekstevaluatie van de kursus eerstejaars-wiskunde aan de TH Twente (zie par. 3) is beschre-ven in Van der Meer (1976). Deze evaluatie richttezich op de kondities Wciaraan moet worden voldaanopdat de opgeschorte

ISS-kursus in eventueel gewij-zigde vorm opnieuw ingevoerd kan worden. Juistomdat deze evaluatie plaatsvond nadat de kursuswas opgeschort kon hij een groot aantal puntenleveren die voor de kontekstevaluatie van ISS-kursussen in het algemeen van belang zijn. Depunten voor kontekstevaluatie die in het vervolgworden gegeven komen dan ook voor een groot deelvoort uit deze evaluatie. 5.1. Type I: éénnumsknrsussen Karakteristiek. Konstruktie en uitvoering van dekursus zijn in handen van één persoon. Bij devoorbereiding kan deze zich laten adviseren doorkollega's en in de uitvoering laten bijstaan doorstudent-assistenten. Punten voor kontekstevaluatie 1. Tijd. Voor de konstmktic moet voldoende tijdbeschikbiuir zijn. Zelfs de voorbereiding van eenkleine kursus kost al gauw een aantal maandenfull-time werk. Omdat het schrijven van studie-materialen en het zover operationaliseren vandoelstellingen dat toetsvragen gemaakt kunnenworden zeer tijdrovend zijn, is het ncxlig 'Jgemime tijd voordat de kursus begint de voor-kenniseisen en doelstellingen vast te leggen. 2. Selektie, instniktie en begeleidinfi van

student-assistenten. Dit punt wordt vaak onderschat-Assistenten moeten eerlijk, akkunuU en voonugekwalificeerd zijn om studenten te helpen. Inwiskunde-kursus in Twente werden assistentenal ingeschakeld bij konstniktietaken, zij kunnenbelangrijk werk doen bij de konstruktie van 240



? Kontekstevaluatie van Individuele Studie Systemen toetsvragen. Dit heeft dan tegelijk het voordeeldat ze vertrouwd raken met de stof. 3- Akseptatie door de omgeving. Dat vele studentenvoor een ISS-kursus slagen is vaak een moeilijkdoor kollega's aanvaard feit. Vooral als de kursusin de plaats komt van een meer traditionelekursus waarin het slaagpercentage laag was, ver-spreidt zich snel het gerucht dat het nivo gedaaldis. Dit verschijnsel wordt nog versterkt doordatde doelstellingen, en dus de leerresultaten vangeslaagde studenten, veel meer ekspliciet bekendzijn dan in klassieke onderwijssystemen. 4- Evaluatieciktiviteiten. Tijdens de invoering vande kursus moet hiervoor voldoende tijd beschik-baar zijn. yertragingsproblemen. Als studenten volledigvrij zijn in het bepalen van hun tempo, is hetUiterst moeilijk te voorspellen op welke tijdstip-pen en in welke mate studenten een beroep zullendoen op de docent. Bovendien zullen studentende neiging hebben het afleggen van toetsen teveeluit te stellen. Als maatregelen om de vrijheid instudietempo in zekere mate te beperken wordenoverwogen, moeten deze vóór de

aanvang van dekursus vastgesteld worden. ^•2. Type II: tecunkursussen ^&quot;''okteristiek. De verantwoordelijkheid voor voor-bereiding en uitvoering berust bij dezelfde groepdocenten. ^'&quot;Uen voor kontekstevaluatie. Uiteriuird spelenhjer dezelfde punten als bij type I een rol (I t/m 5).iJoor het meer gekompliceerde samenwerkingspa-l^oon kan een aantal nieuwe problemen rijzen:Eensgezindheid. Tussen de groepsleden moetvolledige overeenstemming bestaan over debasisprincipes van de kursus. ? yerdeling van konstruktietaken. In het algemeen&quot;s dit probleem gemakkelijk op te lossen, het werkkan verdeeld worden per studietaak of per werk-^ype (schrijven van studiehandleidingen, opera-f'onalisatie van doelstellingen, maken van toets-'tems, enz.). Het is wèl belangrijk dat het werkgoed gekoördineerd wordt, men dient kritisch te&quot;lijven op het werk van andere teamleden enervoor te zorgen dat de samenhang in het kur- ^ susmateriaal bewaard blijft. ? y^ieling van uitvoerende taken. In dit stadium isde verdeling van de taken meestal moeilijker.Sommige taken zijn meer in trek dan andere en er's dan ook

een neiging de kursus te splitsen inVerschillende eenmanskursusssen door aan elkteamlid een vaste groep studenten toe te wijzen.Doordat bij een dergelijke opzet nogal wat dubbelwerk gedaan zal worden zal de efficiëntie nietmaksimaal zijn. Hier staat echter tegenover dat insommige gevallen een veriies aan efficiëntie zoukunnen opwegen tegen een grotere arbeids-vreugde bij docenten, hetgeen wellicht een posi-tief effekt op de kwaliteit van het onderwijs zalhebben. 9. Kontakten met anderen. De taakverdeling zoalsin (8) genoemd moet naar buiten duidelijk zijn.Het is wenselijk één persoon met de ekstemekontakten te belasten. Vooral als niet elk teamlideen vaste groep studenten begeleidt, moet volle-dige duidelijkheid bestaan tot wie studenten zichmet verschillende problemen moeten richten. 5.3. Type III: kursussen met gasten Karakteristiek. Als type 1 of II, matir in de uitvoeringuitgebreid met docenten die incidentele bijdragenleveren, b.v. illustratieve kolleges. Zij dragen geeneindverantwoordelijkheid voor de kursus. Punten voor kontekstevaluatie. Uiteraard spelen allepunten die bij de typen I of II aan de orde komen

ookhier een rol. Daarbij tevens de volgende punten. 10. Voor de gasten. Zij moeten de funktie van hunbijdrage in de kursus kennen en aksepteren. Alsvoorbeeld: iemand wordt uitgenodigd te spre-ken over een onderweip dat indirekt te makenheeft met een deel van de kursusinhoud. Hemmoet duidelijk zijn dat de funktie van zijn kol-lege voornamelijk ter motivatie van de studen-ten is. Hij moet tevoren laten weten op welkewijze hij het onderwerp van zijn lezing zalbehandelen, zodat het op de juiste wijze bij destudenten kan worden aangekondigd. In som-mige gevallen zal het onmogelijk zijn hem vervan te voren mee te delen op welk tijdstip zijnbijdrage verlangd zal worden. 11. Voor de kursusleiding. De bijdragen moeten ophet juiste moment gegeven worden, n.1. wan-neer ze voor zoveel mogelijk studenten interes-sant zijn. Er moet gezorgd worden voor eenadekwate aankondiging. 5.4. Type IV: de uitvoerenden zijn anderen dan devoorbereiders Karakteristiek: De groep die de kursus voorbereidheeft, wordt voor de uitvoering uitgebreid met eenaantal docenten die medeverantwoordelijk zijn voorhet eindresultaat. De

kursussen van p;u-. 3 en par. 4 241



? A. van der Meer en Tj. Plomp behoren tot dit type. Punten voor kontekstevaliiatie. Ook in dit type zijnde punten 1 t/m 9 en in sommige gevallen 10 en 11aan de orde. De punten 2: begeleiding van assisten-ten, 4: evaluatieaktiviteiten en 9: kontakten metanderen worden meer gekompliceerd omdat meermensen erbij betrokken zijn. Punt 8: verdeling vanuitvoerende taken wordt zoveel komplekser dat hijvoor dit type verder moet worden uitgewerkt (zie nr.14, 15 en 16). Nieuwe onderwerpen (12 en 13)hebben te maken met de relatie tussen voorbereidersen het uitvoerende team. 12. Overname van de basisprincipes. Alle uitvoe-rende medewerkers dienen zich het beginsel vanbeheersingsleren tot het hunne te maken. Hetpunt is analoog aan punt 3, maar op een andernivo: het gaat niet alleen om de aanvaarding vande principes, maar de uitvoerenden moeteneveneens bereid zijn ze te realiseren. Eén van dekonsekwenties is de noodzaak te denken intermen van doelstellingen, omdat de beoorde-ling van studenten kriterium-georiënteerd is, enniet zoals gebruikelijk plaatsvindt door vergelij-kende eksamens. Kritiek op

b.v. de beoorde-lingsmethode en -standaard moet dan ook ge-formuleerd worden in termen van minimaal tebereiken doelstellingen. 13. Akseptatie van het kursiismateriaal. Alle uit-voerende docenten moeten het produkt van devoorbereidingsgroep aanvaarden. Als het moge-lijk is de uitvoerenden in een vroeg stadium aante wijzen zal het mogelijk zijn hen te vragenkommentaar te leveren op de eerste konseptenvan het studiemateriaal, zodat hun opmerkingenin de definitieve versie verwerkt kunnen wor-den. Als dat onmogelijk is z:al de aanvaiirdingvan de studieteksten en toetsen een van debelangrijkste kriteria moeten zijn bij de selektievan uitvoerende docenten. 14. De noodzaak van voortdurende bijstellingen.Het uitgangspunt van individualisering heeft totkonsekwentie dat het onderwijs onrustig wordt:het is vrijwel onmogelijk een lang van te vorenvastgesteld schema te handhaven. Voortdurendmoet de planning worden veranderd, vaak is hetnodig dat docenten tijdens de kursus anderetaken aksepteren. 15. Individuele studie is geen persoonlijk onderwijs.De docenten zullen veelal met voortdurendwisselende

groepen studenten moeten werken.Sommigen hebben de docent vaak nodig, ande-ren bijna nooit. Er zal echter weinig tijd zijn voorpersoonlijke kontakten. Er zal vrijwel alleen eenmogelijkheid zijn individuele hulp bij specifiekeproblemen met de leerstof te geven, terwijl hetgeven van persoonlijke hulp bij algemene moei-lijkheden die de studie beïnvloeden meestalonmogelijk zal zijn. 16. Management-taken naast doceertaken. Er zul-len maar weinig kolleges gegeven moeten wor-den, hoewel de meeste docenten van kollege-geven houden. Er zal echter relatief veel tijdbesteed moeten worden aan 'systeembeheer-sing': overleggen met kollega's, bestanden bij-houden, plannen van onderwijsaktiviteiten.Vele docenten zullen de neiging hebben dit soorttaken nutteloos te vinden omdat ze niets metonderwijs geven te maken zouden hebben. 17. Konsekwenties voor de ontwerpers van de kur-sus. Om problemen, samenhangend met depunten 12 t/m 16 te voorkomen zou de selektieen instruktie van uitvoerende docenten in eenvroeg stadium moeten plaatsvinden. Ideeën enwensen van potentiële medewerkers behoren

inhet uiteindelijke kursusontwerp opgenomen tekunnen worden. Iedereen zou de taak moetenkunnen krijgen die het best bij zijn voorkeur enkwaliteiten past. Ook gedurende de kursus moethet gestimuleerd worden dat de uitvoerendedocenten kommentaar en suggesties ter verbe-tering geven, speciaal voor het studiemateriaal.Dit kommentaar moet kunnen worden verwerktin de volgende versie. Vooral als met een jaar-lijks wisselende groep docenten gewerkt wordt,betekent dit dat het moeilijk zal zijn een kursuste realiseren die gedurende een langere periodeongewijzigd kan blijven. Ma:u- elke veranderingdie op deze wijze wordt ingevoerd kan eenverbetering zijn! 5.5. Sütisfaktie van docenten Veel van de genoemde punten die tot problemenkunnen leiden vloeien voort uit het gevaar voor eengeringer wordende docentensatisfaktie, vooral bijtype IV-kursussen. In interviews zeggen docentendie in een ISS gewerkt hebben hierover o.a.: 'Voordocenten is het onplezierig om weinig of geen kon-takt met de studenten te hebben. Men doelt dan ophet kontakt zoals dat ontstaat als gedurende eensemester gewerkt wordt

met een groep van vastesamenstelling en hooguit 30 studenten. Men wilstudenten meer dan alleen van gezicht kennen oinook bij de studie van de individuele student tekunnen helpen' (V.d. Meer, 1976, p. 39-40). Eenverklaring hiervoor kan zijn dat docenten liever'voor het bord' een hoeveelheid stof 'behandelen 242



? Kontekstevaluatie van Individuele Studie Systemen dan dat zij individuele hulp geven aan studenten metproblemen. Een andere - eveneens spekulatieve - verklaringis de volgende. Als docenten in een klassiek kollege-systeem met individuele studenten te maken hebbenzijn dat meestal betere studenten: zij stellen tijdenskolleges vragen of komen buiten de kolleges met hunproblemen naar de docent. De zwakkere studentenhouden hun mond. In een ISS heeft de docent juistvooral met deze zwakkere studenten te maken,bijvoorbeeld omdat deze na twee keer voor een toetsgezakt te zijn naar de docent verwezen wordt. Het is te begrijpen dat gesprekken met goedestudenten de docent meer arbeidsvreugde verschaf-fen dan gesprekken met minder goede studenten, diein veel gevallen door de student ook nog min of meeronvrijwillig gevoerd worden. 6. Konklusies en diskussie De invoering van een nieuw onderwijssysteembrengt altijd problemen met zich mee die niet tevoorzien zijn. De bedoeling van dit artikel is eenaantal van dergelijke problemen die te maken heb-ben met de samenwerking tussen docenten onder-ling te

verduidelijken. Uit deze kontekstevaluatie is een aantal algemenekonklusies te trekken en diskussiepunten af te leidendie in zekere zin voor de invoering voor ieder nieuwonderwijssysteem van belang zijn. ' • Rationaliserinfi van emotionele weerstanden ^ geschiedenis van de ontwikkeling van het ISSaan de TH Twente en aan het MIT geeft axinwijzin-gen voor de veronderstelling dat verschillende pro-blemen in type IV-kursusscn. b.v. de arbeids-'^reugde van 'nieuwe' docenten nooit als een emo-tioneel probleem worden geformuleerd. Er wordteetracht weerstanden tegen het systeem in rationelekritiek te vertalen. Pogingen om de basis van dezekritiek weg te nemen door veranderingen in hetsysteem aan te brengen verminderen niet de be-staande weerstand maar roepen nieuwe, en soms^eer dezelfde, rationalisaties op. Hierdoor wordt deVeerstand tegen het systeem alleen maar versterkt^aardoor de indruk ontstmU dat het systeem wordt!^orgedmkt tegen de wens van velen in. Zo is bij dei^IT-kursus geen van de verbeteringen die na eenjaar zijn tiangebracht tot de beleidsinstanties door-gedrongen, bij de THT-kursus geldt

in mindere matepetzelfde voor de maatregelen die genomen zijn om het overzicht dat studenten over de stof krijgen te bergroten (overzichtstaak, zie par. 3.1). Geïnter-viewde medewerkers 'vinden (. . .) dat het ISS weltot voldoende feitenkennis en rekenvaardigheidleidt, maar te weinig tot inzicht in de samenhang vande onderdelen; de stof is in te kleine brokjes ver-deeld' (V.d. Meer, 1976, p. 37). Een vergelijkbaar mechanisme dat waarschijnlijktevens een rol gespeeld heeft is dat een aantal, nietuitgesproken, bezwaren die tegen het oude onder-wijssysteem bestonden geprojekteerd wordt op hetnieuwe. Zo is er bij de invoering van de Twentsekursus van uitgegaan dat de doelstellingen van deoude kursus gehandhaafd konden blijven. Er heefteen inventarisatie van in het oude onderwijssysteemnagestreefde en bereikte doelstellingen plaatsge-vonden door een analyse van de tentamens en deresultaten die studenten dfiarop behaalden (Plompen V.d. Meer, 1976). Datunit bleek dat de minimaledoelstellingen kunnen worden samengevat onder denoemer: (enkelvoudige) toepassing van standaard-technieken. Toch was een van

de klachten over hetISSysteem dat 'komplekse problemen niet metmeerkeuzevragen iian de orde gesteld (kunnen)worden, terwijl de beoordeling ook op komplekseproblemen dient te geschieden' (V.d. Meer, 1976, p.39). Dus als van een bestaande kursus alleen de voiTn-geving wordt veranderd kunnen latente bezwarentegen de inhoud ervan manifest worden. De kanshierop is des te groter naarmate er meer emotioneleonvrede met het nieuwe systeem is wtuirvan dezeinhoudelijke bezwaren het voertuig kunnen worden.Om te voorkomen dat de invoering van een nieuwonderwijssysteem mislukt op basis van argumentendie feitelijk tegen het oude systeem gericht zijn dientin de kontekstevaluatie zeer zorgvuldig nagegiuin teworden of handhaving van bepaalde elementen vanhet oude systeem gerechtvaardigd is. Afwezigheidvan kritiek mag niet het enige argument zijn om tothandhaving te besluiten. 6.2. Is het vierde type ISS onmogelijk? De problemen die uit de punten (13) en (17) (gevol-gen van de noodzakelijke aanvaarding van het kur-susmateriaal door de uitvoerende docenten) kunnenvoortkomen zijn zo groot dat

wellicht gekonklu-deerd kan worden dat type IV onwenselijk is. Devoorgestelde oplossing van deze problemen: vroeg-tijdige samenstelling van de groep uitvoerende do-centen moet zo rigoreus worden toegepast dat hetsysteem feitelijk in één van de andere types zalveranderen. Deze stelling kan nog verder wordengeadstrueerd door het volgende. In een kollegesys-teem heeft de docent zijn voornaamste invloed op 243



? A. van der Meer en Tj. Plomp het studieproces van de studenten door middel vande reguliere kolleges. In een ISS-kursus staat kollegegeven veel minder centraal omdat de studenten in deeerste plaats aan de hand van schriftelijk materiaalstuderen. Om de uitvoerders van een ISS-kursusechte invloed op het instruktieproces te geven moe-ten ze bijdragen in de samenstelling van dit mate-riaal, dus bij de voorbereiding van de kursus betrok-ken worden. Maar daardoor verandert de kursus ineen van het tweede type! Dat getracht is in Twente een kursus van het vierdetype te realiseren is echter niet de enige redenwaarom de ISS-analyse mislukt is. Vergelijking vanpar. 3 met par. 5 laat zien dat de problemen bij deinvoering van ISS-analyse niet uitsluitend voort-vloeien uit problemen tussen voorbereiders en uit-voerders van de kursus. Enkele van de argumentenom de ISS-analyse te stoppen waren het gevolg vande onderschatting van algemene problemen van dekursusontwikkeling, zoals het tekort aan voorberei-dingstijd en de ongeschiktheid van de gekozen basis-tekst voor een ISS-kursus. Literatuur Braak, L.H.,
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