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VOORWOORD

Een onderwijs'experiment', dat na zes jaren, als 'geslaagde vernieuwing'
nug t,ien juren voortguaC met verderc~ zelfvernieuwing, mag wel een zeldzame
bezienswaardigheid worden genoemd! Ook buiten de kring van de direkt be-
trokkenen kan hiervoor belangstelling bestaan, mede door de aard van de
vernieuwing. Deze betrof vooreerst de gangbare opvatting van onderwijzen
en vervolgens ook de opvatting van organiseren - i.c. van onderwijs en
onderwijsvernieuwing. Dat is niet zo toevallig. Het gaat namelijk om on-
derwijs in het vak 'Organisatie'.
Dit vernieuwings'experiment' in een klein deel van een onderwijs- en on-
derzoeks'bedrijf' (universiteit) zou dus ook een (kleine) bijdrage kunnen
leveren tot de wetenschappelijke ontwikkeling van organisatievernieuwing.
Onderwijskundig gezien, werd het principe van 'contactonderwijs' ten dele
losgelaten. Hierdoor werd onderwijs in discussiegroepen mogelijk zonder
overbelasting van de docent. Ook kregen studenten hierdoor de mogelijkheid
om zelf, in een probleemsituatie keuzen en interpretaties te maken en te
ontdekken dat produktieve samenwerking juist mogelijk is op grond van
verschillende keuzen en interpretaties.
Maatschappelijk gezien wordt wetenschapsbeoefening in de huidige, snel
veranderende omstandigheden, steeds meer afhankelijk van zulke produktieve
samenwerking. Zulk onderwijs mag dus 'voorbereidend' ('initieel' volgens
Posthumus) worden genoemd.
Nu is zelf kiezen en interpreteren alleen mogelijk als de probleemsituatie
ook werkelijk voor de studenten toegankelijk en begrijpelijk is. Opdrach-
ten moeten dus uitgaan van de werkelijkheid van de in dit vakgebied begin-
nende studenten. In de loop van de cursus kunnen zij dan de werkelijkheid
van de vakman steeds meer benaderen. Voor dit benaderingsproces werd in de
eerste zes jaren van dit 'experiment' een methode geconstrueerd.
Voor studenten betekent zulk benaderen een stuk individuele 'vorming', die
echter niet individualistisch kan worden genoemd en het teamwork-leren
verloopt in samenwerking die niet collectivistisch kan worden genoemd.
Voor docentn betekent het werken met en het samen uitwerken van de 'me-
thode' een uitdaging in management-leren. Als taak voor management wordt
dan gezien: een aantal verschillende mensen in staat stellen tot samenwer-
ken met gezamelijke taakstelling, die aldoor moet worden aangepast aan de
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gezamelijke -mede door hun werk veranderende- werkelijkheid. Studenten
worden door hen niet meer gezien als 'door hen te vormen ruw materiaal' of
als 'klanten', maar als mogelijke medewerkers.
De laatstgenoemde mogelijkheid werd in 1978 door een van ons ter discussie
gesteld in de Hogeschoolraadl). Vergelijkbare gezichtspunten werden in de
landelijke herformulering van beleid t.e.v. het WO vanaf 1985 geformu-
leerd2). Een beknopte uitwerking van dit thema vindt in hoofdstuk 6
pleats.
In vier rapporten is dit proces tot nu toe tamelijk gedetailleerd beschre-
ven. Op enkele punten is het onderhavige rapport wordt daar nsar verwezen.
De bedoeling van dit rapport verschilt echter van de voorgaanden. Het gaat
er nu om vanuit een organisatiekundig perspektief dit onderwijsinnova-
tieproces te benaderen.

Een asntal van de docenten die in de loop van de tijd betrokken waren,
heeft aan de tot stand koming van dit rapport meegewerkt: dr. Willem de
Lange, drs. Henriette Derks, drs. Anja de Groene en drs. Frank Manders.
Laatst genoemde heeft de eerste versies van dit rapport geconcipieerd. De
samenstellers zijn hen dearvoor zeer erkentelijk.

1) Vernieuwing van Wetenschappelijk Onderwijs, door J. de Miranda, HSR.105. 1568 (par. 3.4) (KHT, 1978).
2) Hoger Onderwijs, Autonomie en Kwaliteit Den Haag (1985).Wissel tussen Kennis en Markt (Commissie Dekker) Den Haag (1987),
Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan Den Hasg (1988).
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Onderwijsinnovatie als organisatorisch probleem; een procesmatige benade-
ring

Hoofdstuk 1. Inleiding

1.1. Uitgangspunt

Innovatie is een verschijnsel dat met name in perioden van grote maat-
schappelijke veranderingen in de belangstelling staat. In die perioden
wordt deze vakterm echter ook vask ondoordacht in globale zin en~of op te
ruime schaal gebruikt, waardoor de inhoud ervan diffuus wordt.
Meer helderheid kunnen we hierover krijgen door eerst de gangbare opvat-
tingen over innovatie samen te vatten en vervolgens een geschikt concreet
geval van vernieuwing volgens dit gezichtspunt te bezien.
Als zodanig doet zich een reeds zestien jaar durende vernieuwing voor in
het wetenschappelijk onderwijs, namelijk in het vak 'Organisatie' aan de
Economische Faculteit van de Katholieke Universiteit Brabant. Tijdens dit
- nog steeds voortgaande - vernieuwingsproces werd nooit het gezichtspunt
'innovatie' gebruikt: men was weliswaar systematisch, maar toch pragma-
tisch bezig met het oplossen van gerezen problemen. Achteraf is het zinvol
het reeds verlopen proces te interpreteren als 'innovatie'. Twee vragen
doen zich dan voor:
- Mogen we deze vernieuwing 'innovatie' ncemen?
- Zo ja, kunnen we nagaan hoe deze hier vorm gekregen heeft?

1.2. Probleemstelling

Onder een succesvolle innovatie verstaat men: een sprongsgewijze vernieuw-
ing in de combinatie van produkten, markten en technologieën om een orga-
nisatie beter inkomensvormend te laten functioneren (cfr. Kumpe, Storm,
Buis, Van Delden).3)

3) Kumpe 7'. Innovatie van de fabriek in: H.O. Goldschmidt en J. de HaanInnovatiestrategie, Den Haag 1986.
Storm C.M. Innovatie en marketing in: id.Buis J.A. Innovatie en interventie, Deventer 1984.Delden P.J. van, Innoveren in het bedrijf, Alphen a~d Rijn, 1982.



Het gaat dus om de essentie van wat Schumpeter het 'ondernemen' noemde
(vergelijk Douma, 1988).4)
Zoals bijvoorbeeld financiële innovaties betrekking hebben op financiële
instellingen, zo kunnen we over onderwijsinnovaties spreken in een onder-
wijsinstelling. Onderwijsinnovatie betekent dan:
- een sprongsgewijze vernieuwing; geen geleidelijke maar een abrupte ver-
betering, die betrekking heeft op.

- de combinatie van produkt, markt en technologie: het onderwijsresultaat,
de doelgroep waar de instelling zich op richt en de wijze waarop het
onderwijs wordt aangeboden, wearbij deze vernieuwing

- extern inkomensvormend moet zijn: er moet een zodanig draagvlak voor
zijn dat het aanbod gecontinueerd kan worden. Voor profit instellingen
betreft dit de kwestie van voldoende, koopkrachtige vrsag. Voor non-
profit instellingen betekent dit enerzijds dat er voldoende betalende
afnemers zijn èn dat de kwaliteit van het aanbod zodanig is dat subsi-
dieverschaffers het willen (mee)financieren. Voor onderwijsinstellingen
geldt evenwel dat deze veranderingen ofwel uit de normale bekostiging
betaald moet kunnen worden ofwel dat er additionele middelen (hetzij
door de gebruikelijke financiers, hetzij door derden) worden gefour-
neerd. Bovendien is er

- intern een voldoende draagvlak nodig om de nieuwe combinatie te laten
functioneren. Voor onderwijsinstellingen betekent dit dat de direct
betrokkenen (docenten en studenten) en indirect betrokkenen binnen de
instelling moeten kunnen en willen functioneren binnen deze verandering.

In deze opvatting worden studenten dus tot de organisatie gerekend: inter-
ne afnemers van bepaalde diensten van docenten die een bijdrage vormen aan
hun gehele opleiding. Het uiteindelijke onderwijsprodukt - de opleiding -
moet zijn waarde op de (arbeids)markt bewijzen, waarbij de afnemende ar-
beidsorganisaties de finale consumenten zijn. Deze opvatting is met name
dan actueel als het een vak - zoals Organisatie - betreft dat een ver-
plicht onderdeel uitmaakt van een opleidíng.

4) Douma S.W. Innoveren, organiseren en concurreren in MAB 1988.
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Het cre~?ren van zo'n intern draagvlak is in tweeërlei opzicht een organi-
satorisch probleem: enerzijds 'hoe' wordt gecreëerd en anderzijds 'wat'
wordt gecreëerd?
Het organisatorisctie probleem kan men in principe op twee manieren aanpak-
ken: projectmatig of procesmatig.

De projectmatige aanpak is nogal deterministisch, het eindresulteat -
'wat' - ligt tevoren min of ineer vast evenals de weg erheen -'hoe' -.
Voorzover bijsturing mogelijk is, vindt die plaats door middel vsn fase-
ring. Daarbij wordt een tussentijds resultaat vergeleken met het vooraf
beoogde eindresultaat van de fase. ~ssentijdse bijstelling betreft veel-
eer de wijze van uitvoering dan het eindresultaat. De fasen zijn onderdeel
van één grote sprong die als geheel wordt gepland. Aan deze planning is
onderzoek vooraf gegaan.
Bij de procesmatige aanpak daarentegen ligt noch het eindresultaet, noch
de weg erheen tevoren vast. Er wordt stap voor stap gewerkt en per stap
worden afspraken gemaakt. Hier is dus minder sprake van een sprong, als
wel van enige, telkens nog overzienbare, sprongetjes. We kunnen dit illu-
streren aan de hand van de beschrijving van 'actie-onderzoek'.5) In dit
onderzoekstype worden onderzoek en actie gelijktijdig uitgevoerd, in die
zin dat het proces uit een aantal cycli bestaat. Het proces begint met een
gevoel van onbehagen bij een 'cliënt', die een 'adviseur' daarvan in ken-
nis stelt. De gezamenlijke analyse van het onbehagen leidt in een cyclus
tot bepaalde acties. Nadat die zijn uitgevoerd worden de resultaten uit de
nieuw ontstane situatie geëvalueerd - niet alleen t.a.v. het aanvankelijk
beoogde eindresultaat, maar ook t.a.v. nieuwe, al doende gebleken tekort-
komingen èn mogelijkheden. Deze evaluatie (negatief èn positief) kan rich-
ting wijzen in een volgende cyclus.

Het kiezen van een onderwijsinnovatie als onderzoeksobject kan hierdoor
worden gemotiveerd, dat zowel van project- als van procesinnovatie een
grootschalig voorbeeld kan worden aangewezen in het landelijke onderwijs-
beleid van de afgelopen decennia.
In 1951 werd 'allocatief onderwijsbeleid' vervangen door 'constructief
onderwijsbeleid' (door de ministers Rutten en Cals). Dit beleid toont de

5) Zwaan A.H. v.d. Ontwerp van organisatie onderzoek, Assen 1984.
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kenmerken die thans bij project-innovatie worden genoemd. Om een doelstel-
ling en wegen daarheen te ontwerpen ging men uit van bestaande onderwijs-
theorie, die verder werd onderbouwd door een 'theorie van het onderwijsbe-
leid'.6)
Sinds 1981 werd deze aanpak echter vervangen door een beleid met de ken-
merken van procesinnovatie: het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan
(HOOP).~) Dit plan begint nadrukkelijk met een open visie op een onzekere
toekomst (p. 9). Als de samenleving verandert, verandert ook de onderwijs-
tsak (p. 48). De overheid is niet de architect van de toekomst (p. 10).
Volgens dit plan ís een cyclisch vernieuwingsproces begonnen met tweejaar-
lijkse rapportageperioden. Beide veranderingen in onderwijsbeleid binnen
enkele decennia tonen
a. de grote maatschappelijke veranderingen en
b. het grote belang van onderwijsinnovatie daarin.
Beide punten werden nadrukkelijk ean de orde gesteld in het rapport 'Wis-
sel tussen kennis en markt' van de Tijdelijke Adviescommissie voor de
uitbouw van het Technologiebeleid.8)
Enerzijds zou onderwijaorganisatie dus als specisal onderzoeksveld voor
organisatiekundig onderzcek gezien kunnen worden. Anderzijds moet in dit
kleinschalige maar langdurende onderzoek het gezichtspunt van de verande-
rende omgeving een rol gaen spelen. Wat geldt als 'beter' in onze eerste
omschrijving van innovatie7 Een tijdgebonden invulling is onvermijdelijk.

1.3. Globale expositie van het proces

Vergeleken met de pas begonnen grootschalige innovatie in het Hoger Onder-
wijs moet de onderwijsinnovatie in het vak Organisatie 'kleinschalig maar
langdurend' worden genoemd. Kleinschalig is het proces - in deze vergelij-
king - wat betreft aantal studenten en docenten. Grootschalig mag het
dsarentegen wegens de tijdsduur worden genoemd: 16 jaar geldt als (zeer)
'lange termijn'.

6) Idenburg Ph.J. Theorie van het onderwijsbeleid, Groningen 1971.
7) A.W.
8) A.w.
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Het proces begon met een uiterste aan kleinschaligheid: slechts in een
klein deel van de werkcolleges. Maar stapsgewijs kwamen hieruit schaslver-
grotingen voort. Globaal gezien vond in de jaren 1975-1981 vernieuwing
plaats in een deel van de werkcolleges. Op grond van vertrouwen in de
nieuwe methode werd in 1980 en 1981 het hoorcollege en een deel van het
tentamen aangepast, terwijl vanaf 1982 het oude werkcollege achterwege
bleef.
Volgens dit globale beeld zou de eerste vraag van 1.1 ontkennend beant-
woord kunnen worden. Want het sprongsgewijze karakter van 'innovatie'
lijkt te ontbreken. Tot een ander oordeel komen we echter door meer inhou-
delijk te kijken naar de asrd van de vernieuwing wsartoe in 19~4 werd
besloten. Deze komt hierop neer dat het traditionele contactonderwijs ten
dele wordt losgelaten. In hoofdstuk 2 zullen we nader hierop ingaan. Maar
nu reeds moet deze stap als een 'sprong' in de zin van 1.2 worden sange-
merkt. De vorming van de nieuwe methode (1975-'79) en de invoering op
ruimere schaal (1980-'90) mag hierom 'onderwijsinnovatie' worden genoemd.
Op de tweede vraag van 1.1 naar de vormgeving kan nu het volgende worden
geantwoord. vanaF 1974 was er nooit sprake van een plan op lange termijn,
dat dan gefaseerd zou worden uitgevoerd. Integendeel? In 1974 werd alleen
gesproken over een veranderde opzet in het onderwijssemester 1975 (jan. -
mei) en hieruit kwamen in volgende jaren weer nieuwe plannen voort. Het
gaat hier dus om 'proces-innovatie'.
Willen we nu nagean hoe proces-innovatie vorm krijgt, dan leent zich juist
dit geval door zijn lange termijn karakter voor onderzoek. Daartoe moeten
we een geschikte geleding in de lange tijdsduur aenbrengen. Hierbij ver-
mijden we de term 'fase', die bij project-innovatie past. We zoeken een
geleding in 'perioden', waardoor de structuur van het proces bespreekbaar
wordt.

1.4. Periodisering van het proces

Voor het maken van een geschikte indeling in perioden zullen we achtereen-
volgens kijken naar tiet totale aantal studenten ( 1.4.1), naar een resul-
taat van innovatie (1.4.2) en naar veranderingen in het onderwijsteam
(1.4.3). In 1.4.4 komen we dan tot een indeling in perioden.
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1.4.1. Aantal studenten

Veranderingen in het totale eantal studenten in de inleidende cursus van
het vak Organisatie tonen het volgende beeld:

500
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jear

Figuur 1. Aantal studenten bij het tentamen in mei9)

In de jaren 1975-'81 mag het santal studenten 'constant' worden genoemd,
vergeleken met het onregelmatige toe- en afnemen in de daarop volgende
jaren. Toelichting hierbij: in 1984 werd het vak uit het 3e j ear naar het
2e jaar verschoven door invoering van de TFS, hetgeen een verdubbeling in
dat jaar tot gevolg had. Hieraan vooraf (1982 en '83) vond een toename
plaats tot ca. 300 en van 1985 tot '90 volgde een toename tot ruim 450.
De verdubbeling van het aantal studenten in 1984 kwam niet onverwacht en
werd als een 'beproeving' van de in vorige jaren ontwikkelde methode ge-
zien en doorstaan. De niet verwachte sterke stijging vanaf 1985 voerde wel
tot problemen en tot een bezinning op de verhouding van tentamen tot on-
derwijs.

9) De santallen studenten in de colleges waren, vooral in het begin vanhet semester, groter. Voor de onderlinge vergelijking is dat niet vanbelang.
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Kijken we alleen naar het totale asntal studenten, dan is nog geen duide-
lijke periodisering mogelijk, slechts een globale tweedeling: 1975-'81
constant en 1982-'90 onregelmatig toe- en afnemend.

1.4.2. Vernieuwingsresultaat

Aangezien het succes van de vernieuwing bij het begin niet vast stond,
kregen de studenten in 1975 de mogelijkheid te kiezen tussen gewone werk-
colleges en 'groepsdiscussiecolleges'. Door deze keuzevrijheid kan het
percentage studenten die voor de nieuwe onderwijsvorm kozen worden gezien
als een graadmeter voor de voortgang van het innovatieproces. Studenten
behoren immers ( zie p. 5) tot het interne draagvlak.
Op grond van het toegenomen vernieuwingsresultaat ( zie fig. 31 werd na de
cursus 1981 het oude hoor-werkcollege afgeschaft. Daarmee verviel echter
deze graadmeter. Maar in 198o werd begonnen met een nieuwe tentamenvorm,
die beter aansloot bij de groepsdíscussiecolleges. Ook hierbij kregen de
studenten een keuzemogelijkheid: in plaats van twee (van de vier) tenta-
menvragen (individueel schriftelijk) konden ze kiezen voor een groepsdis-
cussietentamen. ( In hoofdstuk 3 zullen we nader hierop ingaan.) Voor het
verkrijgen van een globaal beeld van het innovatieproces kan dus vanaf
1980 worden gekeken naar het percentage studenten die de 'gesplitste'
tentamenvorm kozen.

ic~., - -- -
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60 -

5~

40
;ii

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ~b 87 8~ 89 ~~
Figuur 2. Belangstellingsdiagram j~r
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We zien in figuur 2 een toename na 1975, na 1980 en na 1986 en dalingen na
1982 en 1989. Uit figuur 1 blijkt dat het studentenaental in 1976 lager is
als in 1975, maar ook als daarvoor gecorrigeerd wordt resteert een stij-
ging. In enkele jaren wordt een "stabiel" percentage bereikt. De daling na
1982 volgt op een kombinatie in dat jaar een stijging van het aantal stu-
denten en van het belangstellingspercentage. Na 1989 zien we een verge-
lijkbaar beeld. Kennelijk werkt zo'n versnelde toeloop averechts.
Meer doorzichtig wordt dit beeld door ook tentamenresultaten in aanmerking
te nemen. Slaagpercentages werden voor ieder jaar berekend voor de studen-
ten die voor 'nieuw' kozen en voor hen die het traditionele tentamen ko-
zen.
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50 -

40
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20 -

10 -..

0

eF.
nieuw

oud

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
jear

Figuur 3. Slsagpercentages 'nieuw' en 'oud'

In figvur 3 zien we zowel doorlopende regelmaat als discontinuiteit.
Wat het eerste betreft: tentamenresultaten 'nieuw' lagen steeds hoger dan
'oud', vanaf 1980 zelfs met een aanzienlijk verschil. De in figuur 2 ge-
signaleerde toename na 198o zou hiermee al wel wat meer duidelijk worden.
Dit geldt temeer voor het verbreden van de kloof in 1986.
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Wat het tweede betreft worden twee veranderingen in het interne draagvlak
en een in het externe draagvlak door letters aangegeven:
(a) integratie hoor- en werkcollege, gedeeltelijke overgang naar groeps-

discussietentamen,
(b) achterwege laten van hoor-werkcollege,
(c) overgang van derde- near tweedejaarsstudenten.
De verandering (b) lag geheel in de lijn van de tcegenomen belangstelling
van studenten voor 'nieuw' in 1981 (figuur 2). Deze verandering verliep
'geruisloos' en mag dus eigenlijk geen 'sprong' worden gencemd.
Dan blijven (a) en (c) over als eventuele grenzen tussen perioden.
Een specifieke uiting van discontinuiteit is te zien in de jaren 19~6,
19~9 en 1990. In elk van deze jaren is er sprake van een duidelijke daling
van de slagingspercentages. Bovendien geldt in elk van die jaren dat de
daling van het percentage bij "oud" groter is dan bij "nieuw". In elk van
deze jaren blijkt er sprake te zijn van een 'nieuw' onderwijsteam. Dit
duidt erop dat de onderwijsaanpak weliswaar het tentamenresultaat gunstig
beinvloedt, maar ook dat de overdraagbaarheid enige vraagtekens oproept.
Hierop zal verderop (~ 3.5 en 5.2) nader worden ingegaan.
Samenvattend zien we in figuur 3 een toenemend rendement van het vernieuw-
de onderwijs.

1.4.3. Docenten, onderwijsteam

In 1975 gaf een docent vorm aan het discussie-werkcollege terwijl een
andere docent de oude werkcolleges en ook enkele nieuwe groepen verzorgde.
De vernieuwende docent werd 'naar behoefte' (d.i. onregelmatig) gesteund
door gesprek met een onderwijskundige.
In 1976 werd de onderwijskundige in vast verband (wekelijks overleg) bij
de vernieuwing betrokken. De tweede docent beperkte zich tot de oude werk-
colleges.
In 1978 werd een student-assistent tcegevoegd aan het vernieuwende 'team'.
In 1979 werd de docent 'nieuwe stijl' wegens ziekte vervangen door een
ander.
Vanaf 1980 waren de 'oude' werkcolleges verdwenen. Het onderwijsteam be-
stond dus uit twee docenten en een student-assistent. In de voorgaande
jaren werden ook hoorcolleges gegeven (2 uur per week) door een derde
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docent, maar sinds 1980 werden deze colleges in de innovatie betrokken en
dus ook verzorgd door de eerstgenoemde twee docenten.
In 1984 waren er, wegens bijzondere omstandigheden, drie docenten.
Zowel in 1989 als in 199o moesten nieuwe docenten in het team worden opge-
nomen door vertrek uit de sectie van docenten die tot dan toe het onder-
wijs hadden verzorgd. Voor 1990 betekende dit dus één docent met één jasr
ervaring met dit onderwijs en één die helemaal nieuw was.
Door wisselingen waren in totaal 11 docenten en 6 student-assistenten in
het innovatieproces betrokken.
Wat periodisering betreft moet de overgang van 1975 nsar 1976 als een
grens worden aangemerkt. De grotere sandacht voor onderwijsproblematiek in
de vaste samenwerking van docent met onderwijskundige betekent een
sprongsgewijze veranderíng in o.m. het interne draagvlak. In hoofdstuk 2
gsan we nader hierop in.

1.4.4. Perioden

Voor de bestudering van het innovatieproces kiezen we de volgende indeling
in perioden:
i. 1975 overgang van 'groot' hoor-werkcollege naar 'klein' groepsdis-

cussiecollege,
2. 1976-'~9 vorming van methode in groepsdiscussiecollege
3. 1980-'84 integratie van onderwijsvormen, begin van aangepaste tenta-

menvorm,
4. 1985-'90 nog niet beëindigde asnpassing van methode aan nieuwe omstan-

digheden.
Volgens deze indeling werden de perioden 2 en 3 ieder afgesloten met een
'beproeving', in 1979 t.a.v. de overdraagbaarheid van de methode naar een
nieuwe docent en in 1984 t.a.v. de efficiëntie van de methode. Na 1979
bleek 'on the job training' van nieuwe docenten telkens weer mogelijk. In
1984 bleek de methode bestand tegen een eenmalige aanzienlijke vergroting
van het aantal studenten; in 1988 en '89 werd gezocht naar een meer effi-
ciënte relatie tussen toetsing en onderwijs.
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1.5. Opzet van het onderzoek

1. Om meer inzicht te krijgen in de structuur van proces-innovatie wordt
een concrete vernieuwing gekozen als onderzoeksobject, i.c. een reeds
16 jaar durende vernieuwing in het wetenschappelijk onderwijs, in het
vak 'Organisatie'.

2. Hiertoe is deze vernieuwing geschikt omdat
a. tijdens het proces de vraag naar innovatie niet werd gesteld,
b. de kleinschaligheid w.b. aantal deelnemers het proces overzichtelijk

maakt en
c. de grootschaligheid w.b, tijdsduur een periodisering mogelijk meakt.

3. De vier perioden zullen in de hoofdstukken 2-5 nader worden geanaly-
seerd volgens de in 1.2 genoemde kenmerken van innovatie: 'sprong' in
een 'combinatie' van onderwijsaanbod, doelgrcep en onderwijsresulteat,
waarbij het 'externe en interne draagvlak' worden verbeterd.

4. Bij deze analyse gsat het vooral om twee vragen:
a. hoe kwam het proces op gang en hce kwam een volgende periode uit een

vorige voort?
b. zien we vergelijkenderwijs overeenkomstig verloop in verschillende

perioden?
5. In een afsluitend hoofdstuk wordt op basis van landelijke ontwikkelin-

gen aangegeven dat van het onderwijs 'zelfvernieuwend vermogen' wordt
gevraagd. Aangetoond wordt dat deze zelfvernieuwing mogelijk is, vol-
gens principes die ook in dit onderwijsinnovatieproces werden ontwik-
keld.



Hoofdstuk 2. Actievrijheid (19~4-1975)

2.1. Ongenoegen

In het begin van de jaren '~0 bestond aan de Economische Faculteit van de
toenmalige Katholieke Hogeschool Tilburg (thans KUB) voor de studierich-
ting Bedrijfseconomie in de kandidaatsfase een semestersysteem waarbij
telkens één vak van de vier onderscheiden hoofdvakken werd aangeboden. In
het vierde semester betrof dit het vak Organisatie. Dit werd gegeven in de
vorm van hoor- en werkcolleges en afgesloten met een schriftelijk tenta-
men. Deze werkcolleges werden verzorgd door twee docenten, die tevens voor
een belangrijk deel de tentaminering verzorgden.
In deze situatie ontstond bij deze docenten gasndeweg onvrede met het
functioneren van de werkcolleges. Deze bleken zich te ontwikkelen tot
'hoorcolleges' wasrin oude examenopgaven behandeld werden. Hoewel de opga-
ven van te voren mondeling 'opgegeven' werden en studenten tijdens het
college gestimuleerd werden actief inee te denken en te discussi~ren, ble-
ven ze passief in deelname en voorbereiding.

2.2. Gesprek met onderwijskundige

Eén van de docenten kwam via een gespreksgroep, waarin mensen uit diverse
faculteiten, diensten en geledingen participeerden, in aanraking met een
onderwijskundige. Een inleiding van laatstgenoemde voor de gespreksgroep,
waarin deze inging op de taakstelling van wetenschappelijk onderwijs en op
geF~igende vormen voor het verwllen daarvan, leek een oplossing voor de
gesignaleerde problemen te bieden.
Naar asnleiding hiervan ontstond er eind 19~4 een gesprek tussen beide
docenten van de vakgroep en de onderwijskundige over de vraag hoe de stu-
denten te activeren. De docenten stemden wel in met het 'gespreksmodel'
van de onderwijskundige, maar wezen een praktisch bezwaar aan: de grootte
van de gespreksgroep. Om effectief te zijn zouden niet meer den ca. 10
studenten aan een groep mogen deelnemen, maar dat zou een aanzienlijke
vergroting betekenen van de onderwijsbelasting (eantal contacturen) van de
docenten. Als uitweg uit dit dilemma wees de onderwijskundige op de moge-
lijkheid het principe van 'contacturen' ten dele los te laten. Een van de
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docenten kon hierbij een organisatorische mogelijkheid aangeven. Van de
twee op elkaar volgende college-uren per week, waarin studenten aan een
opdracht moesten werken, zou de docent slechts een deel van de tijd aanwe-
zig zijn, aan het begin en aan het eind. In figuur 4 wordt deze mogelijk-
heid overzichtelijk weergegeven.

nummer groep

3

- toelichting opdrac!it. o .

, ~ , , ' groepsdiscussie
O

. . . pauze

. . - nabespreking
uitwerking

. .
o .

p

8.30 9. 30 10.30 11.3U 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30

Figuur 4. Aanwezigheid van de docent bij groepsdiscussie-colleges

tijd

Aldus zou een 'dakpansgewijze' opbouw van de colleges ontstaan, waardoor
de docent dus veel meer groepjes in een beperkte tijd kon begeleiden dan
bij voortdurende aanwezigheid, terwijl de studenten toch volop gelegenheid
kregen om (goed voorbereid) met de docent over de opdracht en de oplossing
te praten.

2.3. Plan

Het (gedeeltelijk) loslaten van het traditionele principe van 'contact'
mag zeker een 'sprongsgewijze vernieuwing' (1.2) worden genoemd. Het was
een noodsprong, om het blokkerende dilemma te doorbreken. Als we beleids-
voering beschrijven in termen van beleidscondities en beleidsvariabelen,
werd het dilemma opgelost door een conditie om te denken tot een variabe-
le. Door deze beleidskeuze ontstond er vrijheid voor actie.
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Deze keuze werd pragmatisch gemaakt om een bepaeld ongenoegen te verhel-
pen. De term 'innovatie' werd niet gebruikt, de vraag 'project- of proces-
innovatie' werd niet gesteld. Wel kwam de onderwijskundige met enige
'theorie', masr deze was voor de docenten slechts gedeeltelijk verstsan-
baar, voldoende om te besluiten tot: beginnen (en dan zullen we later wel
weer verder zien). De onderwijskundige had geleerd het gedeeltelijke niet-
verstaan te aanvaarden als onvermijdelijk. Het gedeeltelijke (onderwijs-
kundige) niet-verstaan was ook geen belemmering om te beginnen omdat het
eerste plan voortkwam uit het vak Organisatie. Zo ontstond het plen om in
het voorjaarssemester van 1975 naast de traditionele 'hoor-werkcolleges'
ook 'groepsdiscussiecolleges' te verzorgen. In deze laatste zouden mini-
maal zes en maximaal twaalf studenten zelfstandig aan verstrekte opdrach-
ten moeten werken. De opdrachten zouden zo 'prikkelend' mceten zijn dat
studenten daar ook zonder de aanwezigheid van de docent actief inee bezig
zouden zijn. De tentamenstof en -inhoud zou voor beide onderwijsvormen
gelijk blijven.
De invoering (gedeeltelijk) van groepsdiscussie-werkcolleges mag 'innova-
tie' in de betekenis van1.2 worden genoemd:
- een sprongsgewijze vernieuwing van 'hoor-werkcolleges' naar 'groepsdis-
cussiecolleges', waarbij gestreefd werd naar

- een beter onderwijsresultaat (maar actief en zelfstandig worden in het
vak) voor studenten die voor deze sanpak zouden kiezen, waarbij deze
vernieuwing

-'kostenneutreal' is, zodat geen beroep op externe middelen hoeft te
worden gedaan en bovendien

- er een intern draagvlak zou ontstaan van direct betrokkenen (docenten en
studenten, die samen onderwijs maken) en indirect betrokkenen (in de
diensten) binnen de instelling.

2.4. Uitvoering

Eén docent verzorgde in 1975 de traditionele werkcolleges en begeleidde
twee groepjes, terwijl de andere docent zes grcepjes begeleidde en de
formulering van de opdrachten verzorgde. Als opdrachten werden niet de
oude examenopgaven gebruikt (2.1) mear werd per week een onderwerp cen-
traal gesteld.
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De inbreng van de onderwijskundige bestond tijdens het semester (volgens
afspraak) uit incidentele gesprekken op initiatief van de docenten. De
onderwijskundige stelde zich niet op als 'extern deskundige'. Nadrukkelijk
en bewust beperkte hij zich tot de rol van 'gesprekspartner': hij respec-
teerde de verantwoordelijkheid van de docent. Tegen de achtergrond van het
ongenoegen (zie 2.1) zou de docent vertellen 'hoe 't gegaan was' en zou de
onderwijskundige vragen daarover stellen.

2.5. Evaluatie

Na afloop van het semester werden de resultaten van de cursus ge~valueerd:
tentamenuitslagen, ervaringen van de studenten en opdrachten. Bij deze
evaluatie had de onderwijskundige een niet te onderschatten rol: door
gerichte vragen vanuit de voorafgemaakte afspraken zorgde hij in feite
voor een systematische evaluatie van de cursus.
De tentamenuitslagen van 62 studenten die 'nieuwe stijl' colleges hadden
gevolgd waren beter dan de uitslagen van 1~6 studenten die 'oude stijl'
hadden gedaan (zie 1.4.2, figuur 3).
De studenten 'nieuwe stijl' vonden het een methode die veel tijd en moeite
vraagt. Door deze werkwijze werd het vak interessanter èn moeilijker. De
discussies werden gestimuleerd door de afwezigheid van de docent en de
nabespreking had een voldoende stimulerende en corrigerende werking.
Ten aanzien van de opdrachten had de docent tijdens het onderwijssemester
twee niet verwachte ervaringen opgedaan. Hoewel het vroegere 'maken van
oude tentamenopgaven' was vervangen door 'één onderwerp per week aan de
orde stellen', bleek deze opzet voor studenten versnipperend te werken en
deze opdrachten vroegen te vlug te veel van hen. Ook bleek dat het niet
voldoende was opdrachten mondeling te geven. Het ging beter toen ze
schriftelijk vooraf werden verstrekt en ook mondeling, naar aanleiding van
vragen, werden toegelicht.

Ondanks de gememoreerde tekortkomingen overheerste na deze evaluatie toch
een gevoel van tevredenheid en werd besloten ook in het volgende college-
jaar, zij het in enigszins aangepaste vorm, volgens deze opzet te werken.
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2.6. Conclusies

1. De vernieuwing begon (19~4) met concreet ongenoegen van docenten in
werkcolleges: niet kunnen activeren van studenten. Hiervoor werd prag-
matisch een oplossing gezocht.

2. Een oplossing werd gevonden in gedeeltelijk loslaten van het principe
van contact-onderwijs: discussiegroepen werden georganiseerd volgens
dakpansgewijze overlap, waardoor de docent-begeleider in iedere groep
alleen in het begin en aan het eind asnwezig is, d.i. in de helft van
de werktijd.

3. Deze sprong in het onderwijsaanbod, gericht op een beter produkt, waar-
bij een nieuw intern draagvlak werd gecreëerd met behoud van het exter-
ne draagvlak, mag 'innovatie' worden genoemd (1.1).

4. Gemeten in resultaten bij het niet veranderde tentamen bleek de nieuwe
onderwijsvorm in 1975 een verbetering te zijn.

5. Het uitvoeren van deze tevoren geplande verbetering zou 'project-inno-
vatie' genoemd kunnen worden. A1 doende bleek echter het formuleren van
geschikte opdrachten meer problematisch dan asnvankelijk werd aangeno-
men. Hierdoor werd een volgende 'sprong' - procesmatig - noodzakelijk.
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Hoofdstuk 3. Procesbeheersing (19~6-1979)

De tweede periode begon met niet verwachte ervaringen uit de eerste perio-
de (2.6 punt 5). Het ging namelijk niet om een organisatorische, maar om
een onderwijskundige problematiek. Beheersing van het vernieuwingsproces
moest dus worden nagestreefd volgens deze twee gezichtspunten.
Om het niet organisatorische gezichtspunt (3.1) op te nemen in de organi-
satie moest het interne drasgvlak ingrijpend worden vernieuwd (3.2). Zowel
een methode voor de beheersing van het onderwijsproces als een methode
voor de beheersing van het innovatieproces werden ontwikkeld (3.3). Hier-
door wordt thans een structureel verschil tussen project- en procesmatige
innovatie bespreekbaer (3.4).
Deze beheersing in twee opzichten kwam tot stand in de jaren 19~6-'~8.
Door een toevallige omstandigheid - vervanging van de docent in 1979 we-
gens ziekte - werd dat jaar tot een beproeving van de gevormde methode op
het punt van overdraagbaarheid (3.5). Door vergelijking van 1979 met 1976-
'~8 wordt tenslotte duidelijk dat project- en proces-innovatie elkaar niet
uitsluiten maar soms kunnen samengaan (3.6). Het hoofdstuk wordt afgeslo-
ten met conclusies (3.~).

3.1. Onderwijsproblematiek

Leidread voor het onderwijs in 1975 was: om studenten door groepsdiscus-
sies te activeren zouden opdrachten zo 'prikkelend' moeten zijn dat stu-
denten dasraan ook zonder docent-contact konden werken (2.3). In de voor-
en nabesprekingen bleek echter dat bepaslde uitdrukkingen in geformuleerde
opdrachten soms moeilijk verstsanbaar waren. Ook na toelichtingen en uit-
leg hadden studenten soms nog mceite met de toepassing (2.5).
Om dit probleem (van de verstasnbasrheid van geformuleerde opdrachten) op
te lossen, werd de onderwijskundige uitgenodigd deel te nemen aan weke-
lijks overleg. Voor het actie-onderzoek in deze proces-innovatie speelt de
onderwijskundige problematiek uiteraard een ondergeschikte rol - verge-
lijkbaar met bijvoorbeeld chemie bij het organiseren van een chemisch
bedrijf. We moeten ons dus beperken tot een summiere eanduiding van het
probleem.
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Verstaanbaarheid is niet een objectief constateerbare eigenschap
van een opdracht. Wat voor een vakman duidelijk verstsanbsar is,
hoeft dat niet te zijn voor de student die met het vak begint.
Daarom is hij juist student! Hij mag hopen door het onderwijs
'goede verstaander' te worden voor mondelinge en schriftelijke
mededelingen op vakniveau, d.w.z. dat dan voor hem zulke mede3e-
lingen niet meer versnipperend werken en te vlug te veel vrsgen.

De docent had zelf opgemerkt dat hij te maken kreeg met een probleem bui-
ten zijn vakcompetentie. Het lukte hem in 1975 wel om gespreksonderwijs te
organiseren, maar voor het verstaanbaar maken van de opdrachten had hij
hulp nodig van de onderwijskundige. En hier deed zich hetzelfde probleem
voor, maar met andere rolverdeling. De onderwijskundige had verteld van
zijn ervaringen met een nieuw onderwijssysteem, 'niveauverhogend onder-
wijs' genaamd. Deze verhalen waren echter slechts in beperkte mate ver-
staanbear voor docenten: voldoende herkenbaar en vertrouwenwekkend om in
1974 het besluit te nemen tot deze innovatie, maer niet voldoende om de
onderwijsproblematiek vakkundig op te lossen (zie 2.3). De onderwijskun-
dige wist, op grond van zijn studie van gesprekken in onderwijssituaties,
dat hij niet kon 'uitleggen' hoe dat moest gebeuren. Maar door het innova-
tieproces zou de docent 'goede verstaander' kunnen worden. Hij werd be-
trokken in 'ervaringsonderwijs'.

3.2. Vernieuwen van intern draagvlak

Voor de cursus 1976 werden de volgende drie veranderingen aangebracht.
Om de aandacht beter te concentreren op het nieuwe probleem (ontwerpen van
opdrachten) zou één docent zich uitsluitend met 'nieuwe stijl' bezig hou-
den en de andere alleen met 'oude stijl'. De docent nieuwe stijl zou elke
week op een vaste tijd overleggen met de onderwijskundige.
Om meer samenhang in de opdrachten te brengen, werd gezocht naar doorlo-
pende vakthema's in de verschillende onderwerpen. Er konden acht thema's
worden sangewezen, die ín een lineaire volgorde werden gerangschikt en welzo dat het vorige thema nodig zou zijn om het volgende te begrijpen. Indeze volgorde zouden de thema's achtereenvolgens worden geintroduceerd,
geanalyseerd en afgerond, maar met onderling verband. In een bepaalde
weekopdracht zou thema n-2 afgerond, thema n-1 geanalyseerd en thema n
geYntroduceerd kunnen worden. T.a.v, thema's zou een opdracht zodoende
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'polyfunctioneel' zijn. Om de voortgang in de groepen beter te kunnen
volgen werd aan de studenten gevrsagd om tijdens de discussies een verslag
te maken. Daarin moesten ofwel de conclusies ofwel de verschillende stand-
punten met de belangrijkste argumenten worden opgenomen. Dit verslag werd
in de nabespreking met de groepen gebruikt ten behceve van de feedback en
in de stafbespreking om de algemene voortgang te evalueren.

In 19~6 kon in iedere week de onderwijsopdracht van de vorige week inder-
daad veel gedetailleerder worden geëvalueerd dan in 1975. In eerste in-
stantie qua omvang: hoeveel tijd besteedde elke groep aan de opdrachten?
Vervolgens qua inhoud: in hoeverre was de gelede opbouw in de opdrachten
daadwerkelijk gerealiseerd7 Bij dit laatste werd gebruik gemaakt, zij het
op bescheiden schaal, van de hiervoor genoemde fasering. Gekeken werd naar
de mate waarin resp. introductie, analyse en afronding had plaatsgevonden
en deze rubricering werd vergeleken met de vooraf geformuleerde bedoelin-
gen. Deze evaluaties leidden tot twee belangrijke conclusies: de opdrach-
ten waren te omvangrijk en studenten werden vaak overvraagd, door in een
te vroeg stadium analysevragen te stellen.
De nieuwe werkwijze kon in 1977 en 1978 worden uitgewerkt tot een bruikba-
re methode.

3.3. Nieuwe methode voor procesbeheersing

In de jaren 1976-'~8 werd niet alleen een onderwijskundig belangwekkende
methode voor het ontwerpen van opdrachten ontwikkeld, maar ook een organi-
satiekundig belangwekkende methode voor een beheerste procesinnovatie.
Hierin werd de wekelijkse evaluatie het centrale moment.
Ten aanzien van de eigen acties (inrichting en uitvoering van het onder-
wijs) werd de docent niet alleen begeleider maar ook onderzoeker. Hierbij
trachtte de onderwijskundige zich - evenals in 1975 - zoveel mogelijk te
beperken tot de rol van gesprekspartner. Hij was niet in de werkcolleges
aanwezig en de docent moest dus vertellen, hoe het de vorige week (z.i.)
was gegaan. Door deze zelfbeperking van de onderwijskundige bleven 'ac-
ties' van de docent beperkt tot voor de docent overzienbare 'sprongen' in
de procesmatige innovatie.
Voor het kwalificeren van zulke eigen ervaring voldeed aanvankelijk de
driedeling van de docent (introductie, analyse, afronding) goed. Op grond
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hiervan kon de opdracht van de week beter worden geformuleerd. Maar gelei-
delijk bleek deze driedeling toch te grof te zijn. De onderwijskundige kon
toen een vijfdeling aanreiken die hij had leren kennen bij vernieuwing van
beginnend VWO wiskunde en die hij ook had gebruikt bij vernieuwing van VWO
scheikunde.

Kort aangeduid ging het om vijf onderwijsfasen: informatie (uit-
wisseling tussen student en docent van hetgeen hen bekend is over
het thema dat aan de orde wordt gesteld), gebonden oriëntatie
(gedisciplineerd werken binnen voor studenten bekende categorie-
ën), explicitering (van nieuwe regelmaat die opviel tijdens de
gebonden oriëntatie), vrije oriëntatie (gedisciplineerd werken met
gebruikmaking van door discussie geëxpliciteerde gezichtspunten)
en integratie (vanzelfsprekend werken met het gevormde geheel van
nieuwe regels en termen).

Met behulp van deze onderwijsfasen kon de docent samen met de onderwijs-
kundige opdrachten ontwerpen wsarvan hij mocht verwachten dat ze voor
studenten op een bepaald moment in het onderwijsproces enerzijds voldoende
herkenbaar en anderzijds voldoende nieuw zouden zijn. En als een thema in
een bepaalde onderwijsfase om meer aandacht vroeg, kon daarmee rekening
worden gehouden bij het ontwerpen van de nieuwe opdracht. Organisatorisch
gezien werd het onderwijs-aanbod zodoende meer efficiënt en effectief.
Het schatten van de juiste verhouding 'nieuw~herkenbaar', ook wel 'antici-
patiespanning' genoemd, was (en is) steeds weer een moeilijke opgave voor
het onderwijsteam. Hiertoe kon de onderwijskundige een belangrijk hulpmid-
del aanreiken: de zgn. matrix, met de onderwijsfasen als 'regels' en de
opdracht met zijn onderverdeling als 'kolommen'. In de ontstane hokjes
werden de thema's ingevuld. Voor een weekopdracht voerde het schatten van
de anticipatiespanning tot een 'verwachtingsmatrix'. Op grond van voor- en
nabesprekingen en verslagen werd achteraf een 'verslagmatrix' ingevuld. In
de eerdere rapporten is dit al uitgbreid aan de orde geweest.l)

In vergelijking tot het alleen vakmatige formuleren van de opdrachten in
19~5 (par. 2) was er in 1977 sprake van een gedetailleerd 'spoorboekje'

1) Zie met name de rapporten 2 en 4 uit de reeks: Leerplanontwikkelingvoor het vak Organisatie.
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met de grote lijn per week en een duidelijk inzicht in de behaalde onder-
wijsresultaten als uitgangspunten voor het ontwerpen van de nieuwe op-
dracht op basis van overlap, polyfunctionaliteit en anticipatiespanning.
In 1978 werd het onderwijs (in de werkcolleges) verder methodisch verbe-
terd.

3.4. Evalueren in (onderwijs)-innovatie

Bezien we dit drietal jaren als een stuk actie-onderzoek dan kan een nieu-
we betekenis van evalueren als belangrijkste resultaet worden gezien.
Gewoonlijk (d.i. projectmatig) wordt evaluatie opgevat als 'effectmeting'.
in hoeverre werd in de uitvoering het vooropgestelde doel bereikt? Proces-
matig wordt echter bovendien datgene gewaardeerd wat tevoren niet werd
verwacht maar al doende blijkt (2.5). De werkelijkheid waarmee men in het
proces te maken heeft blijkt altijd weer anders en rijker te zijn dan men
meende te weten in de theorie die wordt toegepast bij het stellen van een
doel. Deze werkelijkheid leert men al doende kennen. Uitvoeren en evalue-
ren krijgen in proces-innovatie de betekenis van: 'onze' werkelijkheid
leren kennen. Daarvoor moet men in de evaluatie passende woorden vinden.
In deze woorden kan dan een volgende taak worden ontworpen. Ook ontwerpen
krijgt dus een nieuwe betekenis.
Zo kunnen we het uitspreken in 1974 van een bepaald ongenoegen door docen-
ten als eerste evaluatie zien. Zij spraken over 'passief in deelname en
voorbereiding' (2.1). In gesprek met de onderwijskundige voerde dit tot
een nieuw ontwerp voor het onderwijsaanbod: discussieopdrachten die zo
'prikkelend' zouden zijn 'dat studenten daar zonder de aanwezigheid van de
docent aktief inee bezig zouden zijn'.
Om zulke evaluatie mogelijk te maken beperkte de onderwijskundige zich tot
de rol van 'gesprekspartner' (2.4, 3.3). Het verwoorden van 'verse' (nog
niet geverbaliseerde) ondervinding is de kern van dit evalueren. Welke
beelden komen bij de docent-begeleider naar voren uit zijn complexe en
turbulente herinnering als 'belangrijk' en welke woorden kiest hij als
daarbij passend? Deze woorden hebben voor de docent-begeleider realiteits-
waarde. In deze woorden kan dus de tsak voor de komende week worden ont-
worpen. Aandachtspunten voor de uitvoering worden zodoende ingebouwd.
Afwijkende of overeenkomstige ondervinding kan dan opvallen en in daarop-
volgende evaluatie ter sprake komen.



Ter toelichting geven we eerst een voorbeeld van evalueren in de weekcycli
en vervolgens in een jaarcyclus.
In 19~6 ging de docent in de loop van de weekcycli termen gebruiken om
zijn ondervindingen -"hoe is het vorige week gegaan?" - te kwalificeren:
introductie, analyse en afronding. A1 doende kregen deze termen meer rea-
liteitswaarde voor docent en onderwijskundige en kreeg dit evalueren een
duidelijker structuur voor de docent. Vervolgena ontstond er al doende
behoefte aan een verdere nuancering. Toen pas kwam de onderwijskundige met
zijn vijfdeling (3.3). Indien hij direct al de driedeling van de docent
had vervangen door deze vijfdeling, zou de kans groot zijn geweest dat
zulke kennisoverdracht tot napraatkennis zonder voldoende realiteitswaarde
(voor de docent) zou hebben gevoerd.
Op het eind van deze cursus werden groepsverslagen telkens gekwalificeerd
als 'vrije oriëntatie'. Resultaten van het (schriftelijke) tentamen vielen
echter tegen. Deze konden eigenlijk slechts 'gebonden oriëntatie' worden
genoemd. In een gesprek hierover met de onderwijskundige kon de docent
zijn indruk van 'tegenvallen' tenslotte als volgt onder woorden brengen:

Studenten hebben blijkbaar vlijtig gestudeerd. Ze kennen de nodige
definities enz., maar in een probleemgeval komen ze niet tot 'de
goede greep' en die ligt toch zo voor de hand. Als studenten er
met een veel te ingewikkelde asnpak tenslotte wel min of ineer
uitkomen, mag ik hen dan een voldoende geven?

De onderwijskundige was het wel eens met deze (hoge!) norm bij het tenta-
men, maar werd deze norm ook gehanteerd tijdens de cursus? Dat bleek niet
het geval. Door deze ervaring kregen de onderwijsfasen een veel duidelij-
ker betekenis.
De nieuwe betekenis van evalueren in procesmatige innovatie kan door een
schematisering worden verduidelijkt.
Als we ontwerpen met 0, uitvoeren met U en evalueren met E aanduiden, kan
projectmatige innovatie schematisch worden beschreven als OUE, een periode
in procesinnovatie echter als EOU.
Dit schema kan ook in de reeds beschreven jaarcycli 1974-'~6 worden her-
kend:

E'74 in 2.1 en 2.2,
~'75 in 2.3~
U'75 in 2.4,
E'75 in 2.5 en begin 3.1
0'~6 in 3.1 en begin 3.2,
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U'76 in midden 3.2,
E'76 in eind 3.2,

Tenslotte zijn E'7~ en E'78 in 3.3 kort vermeld.
De letters E, 0 en U zullen ook hierna worden gebruikt, in de betekenis
die ze in procesmatige innovatie krijgen. Dit is mogelijk bij perioden die
een week, een jaar of enige jaren duren.

3.5. Behoud van intern draagvlak (1979)

Op grond van de evaluatie in 1978 leek het niet nodig voor het volgende
jaar tot grote wijzigingen over te gaan.
Tijdens de voorbereiding van het onderwijssemester werd de betrokken do-
cent echter door ziekte uitgeschakeld. Dit betekende dat een andere, met
deze onderwijsvorm onbekende, docent het nieuwe onderwijs zou moeten gaan
verzorgen. Daarmee werd de vraag naar behoud van het interne draagvlak
nadrukkelijk aan de orde gesteld. Hierover werd gesproken in termen van
'overdraagbaarheid', masr in hoeverre hier sprake kon zijn van 'over-
dracht' van kennis en kunde was nu juist de vraag. Continuiteit was wel-
licht mogelijk omdat de onderwijskundige en de student-assistent reeds
enige jaren met de nieuwe opzet werkten. Ook was er veel van de ervaringen
schriftelijk vastgelegd. Maar de opzet vergde ook van de docent een strak
tijdschema, met een specifiek, al doende op eigen praktijk 'geijkt', be-
grippenapparaat. Ook werden een eantal instrumenten (o.m.: verwachtings-
en verslagmatrix) gebruikt waardoor de docent werd gedwongen om relevante
keuzes expliciet te nemen. De keuzes konden dus ook door derden worden
beoordeeld. Zou een invallende docent snel genoeg kunnen leren werken in
dit voor hem nieuwe geheel?
Door de oorspronkelijke docent en de onderwijskundige werd de 'infrastruc-
tuur' (know how, hulpmiddelen en voorbeelden) voldoende draagvlak geacht
om ook tot een versnelde 'on the job learning' door de nieuwe docent te
komen. Maar het gevsar van 'napraatkennis' (niet voldoende op eigen prak-
tijk geënt) was zeker aanwezig - d.i. het gevaar van 'overdracht'. De
nadruk moest daarom op het 'leren door doen' worden gelegd: eigen ervarin-
gen geplaatst tegenover die van anderen en gesprek daarover. Dit is in
essentie de werkwijze die ook van studenten gevraagd werd. Deze notie zou
een belangrijke rol gaan spelen in de uitvoering van de cursus.
Gezien de tentamenresultaten (figuur 3 in 1.4.2) mag de 'on the job trai-
ning' van de nieuwe docent in zekere zin succesvol worden genoemd. Hoewel
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de slaagpercentages voor 'oud' en 'nieuw' ongeveer even hoog uitvielen als
die waarmee de oorspronkelijke docent in 19~6 begon, was het verschil in
slaagpercentages in 1979 groter dan in 19~8. De methode bleek, in één
jaar, enigermate overdraagbasr te zijn.

De nieuwe docent was ook actief en produktief in twee andere richtingen,
praktische organisatie en verdere uitwerking van de innovatie.
Wat het eerste betreft, voerde hij een alternatief in voor de dakpansge-
wijze overlap van voor- en nabesprekingen. Het aantal studenten 'nieuw'
was toegenomen tot 99, dat is 10 werkgroepen (vgl. fig. 2). Het verzorgen
van 10 inleidingen en 10 nabesprekingen werd als te zwsar resp. vervelend
ervaren. Vandaar dat hij naar alternatieven zocht en met één daarvan ge-
ëxperimenteerd heeft. Daarbij werden nabespreking en inleiding ieder gein-
tegreerd, d.w.z. voor een 'cluster' (d.i. vier groepjes tegelijkertijd)
gehouden. Daarna gingen de groepjes dan ieder naar hun eigen lokaal voor
de groepsdiscussie waarbij de docent telkens een deel van de tijd aanwezig
was.
Dit model bleek grote voordelen te bieden: minder tijdsbeslag, minder
routinematig werk voor de docent en groepen zagen dat andere groepen óók
problemen hadden èn er ook uitkwamen. Bovendien was er contact met de
groepen tijdens de behandeling van alle vragen uit de opdracht. De nadelen
van een grote groep (40 à 50 studenten) tijdens de clusterbijeenkomst,
tussentijdse verplaatsingen e.d. bleken niet erg zwaarwegend te zijn.
Wat het tweede betreft werd niet alleen naar activering van studenten
tijdens de groepsdiscussies gestreefd, maar ook naar participatie van
studenten bij het ontwerpen van opdrachten om hierdoor de verstaanbaarheid
te verbeteren. Een van de resultaten daarvan was dat eigen 'organisatie'-
ervaringen van studenten, die in de discussies ter sprake kwamen, inder-
daad bruikbaar bleken om in opdrachten te verwerken.

Deze bruikbaarheid school met name hierin dat de ingebrachte erva-
ringen, mede door de omgangstaal wasrin ze gesteld waren, de stu-
denten veel directer sanspraken dan de 'eenvoudige' cases die de
docenten presenteerden. Eens te meer bleek dat 'eenvoudig' voor de
vakman-docent niet eenvoudig voor studenten hoeft te zijn.

De ervaringen met deze studentenparticipatie in het onderwijs voerden dus
tot een bevestiging van het uitgangspunt, geschetst in 3.1.



Bij de jaarevaluatie (E'~9) werd o.m. kritiek gegeven op de groepsopdrach-
ten en op de tentamenregeling.
Ten aanzien van de groepsopdrachten werd de reeds tijdens de cursus ge-
noemde kritiek op de expliciet gevraagde analyse nadrukkelijk herhaald.
Ten aanzien van het tentamen werd de voorbereiding daarop niet voldoende
geacht. Bepaalde stukken literatuur waren niet san de orde gekomen. Stu-
denten in de nieuwe werkcolleges voelden zich in een 'achterstandsituatie'
geplaatst.

3.6. Zowel project als proces

In 1.2 werden projectmatige en procesmatige innovatie tegenover elkaar
gesteld en in overheidsbeleid ten aanzien van Hoger Onderwijs kon een
recente overgang van een projectmatige near een procesmatige aanpak worden
opgemerkt. In 1.3 werd de onderhavige onderwijsinnovatie als niet project-
maar procesmatig onderkend. Maar bij een nadere beschouwing van de tweede
periode moeten we besluiten tot: zowel project- als procesmatig.
In de eerste periode zag de docent als gewenst produkt: de actieve stu-
dent. In de tweede periode werd dit doel onderwijskundig vertaald in ter-
men van 'niveauverhoging': studenten moesten van hun 'grondniveau' uit
worden begeleid nasr een 'beschrijvend niveau' in de vakcontext. - Nu is
het in de organisatorische context van dit actie-onderzoek niet strikt
noodzakelijk de betekenis van die onderwijskundige termen te kennen. We
kunnen dus volstaan met een aanduiding (evenals in 3.1).

In grondniveau wordt gewoon (in omgangstaal) gesproken over wat je
ziet en doet i.v.m. organiseren. Impliciet daarin liggen bepaalde
mogelijkheden en onmogelijkheden: wat je wel~niet kunt doen. Het
is mogelijk in het concrete organiserende handelen een structuur
te onderkennen. Voor het onderscheiden en benoemen daarvan heeft
men nieuwe termen (of gewone woorden ín een nieuwe betekenis)
nodig. In het beschrijvend niveau wordt die structuur van (grond-
niveau-)handelen expliciet beschreven in daartoe bruikbare termen.
De docent kon in 1976 deze kwaliteit concreet aanduiden als: de
'eenvoudige aanpak', de 'goede greep' (3.4).

Wordt de onderwijstaak omschreven als niveauverhoging, dan gaat het dus -
organisatorisch gezien - om een aan twee kanten begrensde taak. Daarom is
deze taak projectmatig organiseerbaar. De taakuitvoering kan dan ook wor-
den ontworpen volgens een geleding in onderwijs-'fasen' (3.3). Door middel



31

van de matrix werd de onderwijstaak projectmatig beheersbaar. Maar voor de
docent in 1976 bestond deze mogelijkheid nog niet. Voor hem bestond een
dubbel ongenoegen: de ergernis van studenten als passieve consumenten van
kennis (1974) en de ergernis van de onbegrijpelijke moeilijkheid om voor
discussiegroepen activerende opdrachten te formuleren (1975). De 'infra-
structuur' (know how, hulpmiddelen, voorbeelden) (1979, 3.5) was er nog
niet.
Hier staan we voor een centrale moeilijkheid: de uitleg van de onderwijs-
kundige omtrent niveauverhoging kon door de docent niet zodanig worden
verstaan dat hij praktisch dearmee kon werken. De uitleg bleef voor hem
'interessante theorie', die hij niet kon toepassen in zijn praktijk. Zoals
ook veel goedwillende studenten er niet in slagen meegedeelde theorie in
praktijk-'cases' goed toe te passen. Waarom niet? Omdat de uitleg gebruik
maakt van woorden en uitdrukkingen die niet werden 'geijkt' op eigen on-
dervindingen van studenten. Door de gunstige ervaringen met studentenpar-
ticipatie bij het formuleren van verstaanbare opdrachten (3.5) werd dit
nog eens onderstreept. Daarom werd in 1979 getracht onderwijskundige na-
praatkennis bij de nieuwe docent te voorkomen door 'on the job learning'
in het systeem van weekcycli. Hierbij werd dan ook het inwllen van de
verslagmatrix als moeilijk, problematisch en onzeker ervaren - uitdrukkin-
gen die ook door studenten (vooral in het begin) werden gebruikt. Maar
deze onzekerheid is nodig om tot eigen kwalificaties te komen.
Het 'niet kunnen uitleggen' kan als voorbeeld worden gezien ven een struc-
tuur in grondniveau-handelen, geformuleerd in een beschrijvend niveau. In
het beschrijvend niveau kan deze korte formulering vervolgens als 'te kort
en daardoor onduidelijk' worden bekritiseerd. Nauwkeuriger observaties
wijzen uit: als iemand iets reeds bi na heeft begrepen - hetgeen kan blij-
ken uit het stellen van een relevante vrsag - kan hij door een mee-denken-
de uitleg over een blokkering heen worden geholpen. In termen van de vijf
onderwijsfasen (3.3) is dit mogelijk in de 'vrije oriëntatie'. Door het
doormaken van de eerste drie fasen is hij dan 'goede verstaander' gewor-
den. (De gangbare kennísoverdracht laat deze voorbereiding over aan zgn.
toevalsleren.)
Als het werkelijk om vernieuwen gaat, heeft innovatie met deze centrale
moeilijkheid te maken. Daerom ken onderwijsinnovatie van overdracht (van
kennis en vaardigheden) naar niveauverhogend onderwijs niet projectmatig
tot stand komen. De procesmatige aanpak door cycli volgens het schema EOU
is dan een mogelijke weg.
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3.7. Conclusies

1. Het ongenoegen, waarvoor in de tweede periode (1976-'79) een oplossing
werd gezocht, kwam onverwacht voort uit de eerste periode: niet kunnen
formuleren van activerende opdrachten. Volgens 1.2 is er dus sprake van
'proces-innovatie'.

2. Een oplossing werd gevonden door
- het toelaten van onderwijskundige problematiek 3n de organisatorische
taakstelling ('sprong' volgens 1.2),

- het organiseren volgens weekcycli (nieuw 'intern drasgvlak') en vol-
gens de gewone jaarcycli.

3. In drie jaren (1976-'~8) werd een methode (d.m.v. de matrix) uitgewerkt
voor het beheersen van de gerezen onderwijsproblemen. De methode bleek
in 19~9 overdraagbaar naar een nieuwe docent; de verbetering van de
tentamenresultaten in 1976-'~8 werd in 1979 voortgezet. Door de nieuwe
docent werd de methode verder verbeterd in de richting van studenten-
participatie bij het formuleren van opdrachten.

4. De methode behelst een tweezijdig begrensde onderwijstaak, namelijk
door een 'grondniveau' en een 'beschrijvend niveau'. Deze taakuitvoe-
ring is hierdoor projectmatig volgens onderwijs'fasen' beheersbaar voor
docent-begeleiders.

5. Innovatie in een sociaal systeem (onderwijsteam) naar deze methode is
niet projectmatig mogelijk omdat de methode inderdaad 'nieuw' is. Leren
door verbale kennisoverdracht is daarom niet mogelijk.
- Procesmatig is deze innovatie echter wel mogelijk, namelijk door in

de praktijk van onderwijsbegeleiding te werken volgens weekcycli
waarin evalueren een nieuwe en centrale betekenis krijgt.

- In deze onderwijsinnovatie wllen de project- en de procesmatige
aanpak elkaar dus aen.

6. In de tweede periode kwam op twee punten onverwacht ongenoegen naar
voren:

a. in het onderwijs (w.c.) ontdekten vrij veel studenten te laat dat
van hen iets anders werd verwacht dan in het gewone onderwijs;

b. studenten die wel leerden werken volgens de nieuwe werkwijze en deze
positief waardeerden, voelden zich bij het traditionele tentamen in
een achterstandsituatie geplaatst.
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Hoofdstuk 4. Schaalvergroting (1980-1984)

In de derde periode vonden twee schaalvergrotingen plaats om tegemoet te
komen aan het niet verwachte dubbele ongenoegen dat uit de tweede periode
voortkwam (3.7, punt 6), namelijk een aanpassing van het hoorcollege en
van het tentamen aan de nieuwe onderwijsmethode. Beide schaslvergrotingen
werden bevorderd door het werken aan externe rapportage (4.1) en door
veranderingen in het onderwijsteam (4.2). Bij de vernieuwing van het hoor-
college (4.3) werd studentenparticipatie voortgezet (4.4). Ter controle
van het veranderde hoor- en werkcollege werd in 198o een enquéte onder
studenten gehouden (4.5). De vernieuwing van het tentamen komt in 4.6 aan
de orde. Tenslotte vrasgt 1984 speciale aandacht omdat de - naar verwach-
ting éénmalige - verdubbeling van het aantal studenten in dat jaar een
beproeving was voor de bruikbaarheid van de nieuwe methode (4.7). Het
hoofdstuk wordt afgesloten met conclusies (4.8).

4.1. Rapportage

Bij de vernieuwing van de werkwijze in de tweede periode stond de weekeva-
luatie centraal, in de derde periode - bij de vernieuwing van het interne
draagvlak (1.2) - ging evenwel de jaarevaluatie een grotere rol spelen.
Het interne en externe belang van vastleggen van evaluatie in jaarrappor-
tage was in de loop van de tweede periode steeds duidelijker geworden. Een
praktische moeilijkheid lag echter in de semesterindeling. Het eerste
semester in de jsarcursus (d.i. tweede helft van een kalenderjaar) was
voorbehouden aan onderzoek; het tweede semester werd vooral aen onderwijs
besteed. Jsarrapportage over onderwijsvernieuwing, traditioneel gerekend
als 'onderwijs', moest dus vooral in het eerste ('onderzoeks-')semester
plaats vinden. Maer de concurrentie met onderzoekstaken was dan veelal
zwaar. De bedoeling, jaarevaluatie te laten uitmonden in jasrrapportage,
werd niet gehasld. Het eerste rapport "Leerplanontwikkeling voor het vek
Organisatie" over de jaren 1974-'77 verscheen in juli 1979; het tweede
rapport over 1978 in oktober 1981 en het derde over 1979 in november 1981.
De jaartallen illustreren: 'na-ijling' en de maanden: onderzoekssemester.
Uit deze gegevens kan duidelijk worden dat het onderwijsteam tijdens de
voorbereiding van de cursus 1980 door het werken aan rapportage bezig was
de ontwikkelingen in de voorafgaande jaren te objectiveren en structure-
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ren. De ontwikkelde methode kreeg voor hen een duidelijker gestalte, ge-
formuleerd in algemene termen, die voor het team direct verband hielden
met heel concrete dagelijkse ervaringen. De onderwijskundige noemde dit:
niveauverhoging (vg1. 3.6).
In 3.3 werd reeds opgemerkt dat de docent in dit innovatieproces onderzoe-
ker van zijn onderwijs en van het innoveren werd.
Nu blijkt zulk (actie-)onderzoek een centrale plaats in het proces in te
nemen. Organisatorisch zou dit consequenties moeten hebben bij de taak-
waardering voor docenten ( in het vak Organisatie).

4.2. Veranderingen in het onderwijsteam

Bij de voorbereiding voor de cursus 1980 waren de volgende veranderingen
van belang.
De oorspronkelijke docent voor werkcolleges 'nieuwe stijl' kwam terug na
zijn ziekteverlof. De oorspronkelijke docent voor de werkcolleges 'oude
stijl' had afscheid genomen. Zijn tsak werd overgenomen door de docent die
in 1979 had waargenomen in de werkcolleges 'nieuwe stijl'.
Inhoudelijk zou het hoorcollege worden aangepast bij de ontwikkelde metho-
de voor de werkcolleges 'nieuwe stijl'. Daartoe was het gewenst dat de
hoorcolleges ook verzorgd zouden worden door de docent voor werkcolleges
'nieuwe stijl'.
Wegens de verzwaring van deze taak werd een tweede docent aangesteld voor
werkcolleges 'nieuwe stíjl' en bijpassende hoorcolleges. Deze had reeds
enigermate kennis gemaakt met de nieuwe methode, in 1978 als student en in
1979 als student-assistent.

4.3. Integratie van onderwijsvormen

In het onderwijsteam was door de ontwikkelingen in 1976-'79 enerzijds het
besef van methodische beheersing gegroeid, maar anderzijds was uit de
voortgsande vernieuwing een nieuw probleem ontstean, dat zich ook later
telkens voordeed en hierdoor enigszins het karakter kreeg van een wetma-
tigheid.
Hij het begin van de nieuwe cursus werden studenten ieder jaar schrifte-
lijk en mondeling geYnformeerd omtrent het afwijkende karakter daarvan.
Maar desondanks bleken steeds weer vrij veel studenten (te) laat te ont-
dekken dat van hen werd verwacht meer vanuit concrete ervaringen te werken
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dan vanuit verbaal overgedragen theorie. De onderwijskundige kon dit onge-
noegen interpreteren als een noodzakelijk probleem bij het vernieuwen in
een niet vernieuwde omgeving. Op grond van hun traditionele vooropleiding
moesten studenten die informatie wel opvatten als 'theorie'- en het toe-
passen daarvan vormt het grote probleem in het gangbare onderwijs (zie
3.1).
Omdat een semester van 12 onderwijsweken snel om is, moest het vernieuwde
beginonderwijs in het vak Organisatie dus niet alleen worden gericht op
vak-leren, maar ook op leren werken in de nieuwe onderwijsmethode. En dit
leren moest het karakter hebben van 'on the job learning' (zoals beschre-
ven in 3.3 en 3.5). Eigenlijk zou dit tweede leerproces reeds in de eerste
vier weken duidelijke vorderingen moeten tonen, ook in het besef van de
studenten zelf.
De oplossing voor dit probleem werd organisatorisch hierin gezocht dat
volgens de methodische beheersing een meer effectief gebruik gemaakt kon
worden van de beschikbare tijd voor hoor- en werkcolleges samen. De onder-
wijstijd kon nu over het semester worden ingedeeld in ruwweg drie perio-
den, terwijl per week kon worden gekozen wat het beste kon worden gedaan
in het hoorcollege ( alle studenten), in een clusterbijeenkomst ( vier werk-
groepen samen) en in de werkgroepjes (d.i. zonder docent).
Het semesterplan zag er ongeveer als volgt uit.
In de eerste weken zullen concrete werkzsamheden in verschillende soorten
organisaties worden getoond door middel van film en video. Door vragen en
toelichting zullen eigen vragen en antwoorden (discussie) worden uitgelokt
juist in het werkcollege. Zodoende zou ernsar worden gestreefd in grondni-
veau (3.5) te beginnen en de onderwijsfasen 'informatie', 'gebonden oriën-
tatie' en eigen 'explicitering' ( 3.3) mogelijk te maken, in de onderschei-
den thema's (3.2 en 3.3).
Vervolgens zullen in de hoorcolleges enkele onderwerpen worden besproken
die in de opdrachten (w.c.) reeds nadrukkelijk aan de orde waren gekomen.
Studenten kunnen dus 'goede verstaanders' zijn of worden (d.i.: begin van
'vrije oriëntatie', vgl. slot 3.6).
De docent moet echter toch rekening houden met de nog beperkte aanspreek-
baarheid van zijn publiek (volgens de matrix).
Tenslotte zullen studenten meer als gevorderde goede verstaanders in het
vak worden aangesproken door de behandeling van enkele capita selecta. De
samenhang van verschillende thema's zal ter sprake komen in hoor- en werk-
colleges (eind 'vrije oriëntatie', begin van 'integratie').
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Deze driedeling werd het patroon voor de hoorcolleges, waarin telkens naar
verbeteringen werd gezocht. In 198o werden 9 reeds bestsande films en
video's gebruikt. Op grond van deze ervaring werd voor 1981 gezocht naar
beter op het doel afgestemd beeldmateriaal. Ook werd door uitgedeelde
teksten en vragen gericht en kritisch kíjken bevorderd. Sommige vragen
leidden tot discussies in de werkgroepen. Ook werden gastsprekers uit
bedrijven uitgenodigd om over hun werk te komen vertellen. Soms was dit
menselijke contact succesvol, maar soms was de spreker niet voldoende in
staat in te spelen op de nog beperkte aanspreekbaarheid van zijn publiek.
Naast deze organisatorische verbetering werd ook gezocht naar een aanpas-
sing van de literatuurvoorziening aan het genoemde probleem. Zeker in de
beginperiode van de cursus werd de discrepantie tussen het empirische van
de cursus en het vakmatige van de literatuur door studenten als bezwaar-
lijk ervaren (vgl. 3.6). Een belangrijke taak voor docenten zou dan ook
zijn het schrijven van een nieuwe syllabus. Deze zou voor studenten een
brug moeten slaan tussen enerzijds hun ervaringen met organiseren en de
getoonde (video)films en anderzijds de vakmatige argumentaties in de lite-
ratuur.

De thema's zouden ook in de hoofdstukken herkenbaar moeten zijn. Elk thema
is dan een gezichtspunt van waaruit organiseren kan worden beschreven. De
thema's vullen elkaar aen zoals met enkele rake lijnen een 'signalement'
(i.c. van vakmatig organiseren) kan worden geschetst. In de opzet van de
syllabus zou ook de onderwijsfasering worden gevolgd.

4.4. Studentenparticipatie

In 19~9 werden reeds gunstige ervaringen opgedaan met studentenparticipa-
tie bij het voorbereiden van onderwijsopdrachten (3.5). Hierop voortbouw-
end werden twee vormen van studentenparticipatie ingevoerd, in het alge-
meen bedoeld om studenten te activeren (doel 19~4) en meer speciaal om hen
de gelegenheid te geven reeds in de eerste weken te ontdekken welke moge-
lijkheden het nieuwe onderwijs hen bood.
In de eerste plaats werd aan alle studenten reeds in het eerste college
gevraagd om thuis praktijkervaringen met organiseren (sportevenement,
vakantiebaantje enz.) op te schrijven en de volgende keer mee te brengen.
Zulke beschríjvingen konden worden gebruikt bij de introductie van nieuwe
thema's, waardoor studenten direct als goede verstaanders eangesproken
konden worden. Het gebruiken van zulke beschrijvingen werkte eraan mee,
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studenten niet te laten vervreemden van hun 'grondniveau'. In een latere
vakmatige argumentatie konden zij dan relevante voorbeelden san de prak-
tijk ontlenen. Deze beschrijvingen konden bovendien als studiemateriaal
worden gebruikt voor docent-begeleiders om meer helderheid te verkrijgen
omtrent de nieuwe onderwijsmethode. Het bleek namelijk mogelijk de vakthe-
ma's, die gewoonlijk in vakjargon werden omschreven, ook aan te wijzen in
de omgangstaal van studenten die net met het vak begonnen.
In de tweede plaats werd aan studenten in de werkcolleges gevraagd om de
beurt 'notulist' te willen zijn voor het maken van een groepsverslag
(3.2). Daaraan werd in 1980 toegevoegd dat na een werkcollege de vier
notulisten (van een cluster, 3.5) samen met de docent-begeleider uit de
vier verslagen één clusterverslag maken. Eén groepsverslag wordt als beste
uitgekozen en als leidraad gebruikt. Argumenten en formuleringen uit ande-
re verslagen die de moeite waard worden geacht om als varianten te vermel-
den worden telkens toegevoegd. - De notulisten zijn zodoende bijzonder
actief bij de verslagen betrokken. - De clusterverslagen worden vermenig-
wldigd en san alle studenten van een cluster gegeven. Ieder kan dus ken-
nisnemen van andere gezichtspunten, oplossingen, formuleringen. Ze kunnen
- soms met moeite en tegenzin - leren dat 'het juiste antwoord' dikwijls
niet bestaat. Ze moeten actief een eigen standpunt bepalen en argumenten
daarvoor aanvoeren.

4.5. Aanpassing van tentamen aan onderwijs

Het gelijke tentamen voor 'nieuwe stijl' en 'oude stijl' kon in 1974 wor-
den gezien als een beveiliging tegen het risico van een 'experiment'. Met
de bevestiging van de nieuwe methode gedurende de tweede periode werd die
beveiliging geleidelijk overbodig. Hierdoor ontstond een nieuwe actievrij-
heid en dus de mogelijkheid om tegemoet te komen aan de tweede vorm van
ongenoegen die uit de tweede periode voortkwam (3.7, punt 6b).
In de tweede periode werden bij de jaarevaluaties door studenten vragen
gesteld over de gebrekkige aansluiting van de colleges op het tentamen.
Studenten nieuwe stijl voelden zich bij het tentamen in een 'achterstand-
situatie' geplaatst. Nu kan men op twee manieren nasr een verbetering
zoeken, namelijk in een meer tentamengericht onderwijs en in een meer
onderwijsgericht tentamen. Op grond van verkregen vertrouwen in de nieuwe
methode kon ín 1980 voor het tweede gezichtspunt worden gekozen (zonder
het eerste uit te sluiten). Evenals de sanpassing van het hoorcollege kan
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de gedeeltelijke aanpassing van het tentamen worden gezien als een nieuwe
sprong (1.2) in de voortgaande proces-innovatie.

In 198o werd begonnen met een 'gesplitst tentamen' voor studenten die
minstens 9 X aanwezig waren in de discussiegroepen. De andere studenten
deden het gewone individueel schriftelijke tentamen. Dit bestond uit vier
vragen met verschillend karakter. Het volgende overzicht kan hiervan een
indruk geven.

vraag aard

definities
stellingen
kwalitatieve casus
kwantitatieve casus

getoetst wordt ...

reproductie
inzicht
'de goede greep'
rekenen

normering z

10
20
40
30

100

Figuur 5. Opzet schriftelijk tentamen, 'niet gesplitst' (1980-'8~)

Het 'gesplitste tentamen' bestond uit een schriftelijk tentamen met alleen
de vragen 1 en 3, in de normering samen 50x. De andere twee vragen werden
vervangen door een groepsdiscussietentamen. Hiervoor werden groepjes ven
drie à vier studenten gevormd. Gedurende 90 minuten moesten zij aan een
opdracht werken zoals zij dat tijdens de werkcolleges reeds gewend waren.
Ze moesten het ook eens worden over een groepsverslag. - Docent-begelei-
ders moesten de kwaliteit van het gesprek volgens de matrix beoordelen,
zoals zij dat tijdens het semester gewend waren. Zij stelden dus (monde-
ling) geen vragen, maar ze kwamen individueel telkens ca. 10 minuten luis-
teren bij de verschillende groepjes. Hierbij maakten ze korte aantekenin-
gen als geheugensteuntjes voor het beoordelingsgesprek. Per dagdeel (och-
tend, middag) werden aaneensluitend twee sessies georganiseerd.
In dit gesprek werd eerst gekeken nsar de kwaliteit van het gesprek als
geheel. 'Voldoende' kwam overeen met een gevorderd stadium van 'vrije
oriëntatie': studenten komen tot produktieve gezichtspunten voor gestelde
problemen. Verschillende mogelijkheden worden op grond van argumentatie
overwogen, waarbij vaktermen adequaat worden gebruikt terwijl zo nodig ook
wordt teruggegrepen op voorbeelden uit de praktijk. - Vervolgens werd
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gekeken naar individuele bijdragen aan het gesprek. Een overeenkomstige
nuancering werd op het beoordelingscijfer aangebracht. Ervaring wees uit
dat beoordelaars meestal snel tot overeenstemming konden komen.
Bezien we de tentamenresultaten (fig. 3 in 1.4.3), dan kan dearin een
innovatieresultaat worden opgemerkt. Reeds in de tweede periode 'scoorden'
studenten nieuwe stijl beter dan studenten oude stijl, maar in de derde
periode is dit verschil veel groter geworden.

4.6. Enquéte

Wegens de ingrijpende veranderingen werd de jearevaluatie in 1980 geinten-
siveerd. Behalve de gebruikelijke instrumenten: tentamenuitslagen, ver-
slagmatrices, groepsverslagen en evaluatiegesprekken met studenten, werd
dearbij in dat jaar ook gebruikt gemaakt van een enquéte onder studenten.
Van de 233 verzonden enquétes werden er 119 ingevuld geretourneerd: 63
nieuwe stijl, 41 oude stijl, 9 beide en 6'zelfstudie'studenten. Over het
algemeen sprak daar een positief beeld uit: de 'nieuwe stijl'-studenten
gaven massaal aan tevreden te zijn, de 'oude-stijl'-studenten zouden ook
het volgen van 'nieuwe stijl' aanbevelen.

Ten aanzien van de opdrachten bleek opnieuw dat het kiezen van een uit-
gangspunt nog geen garantie voor succes is. Uitgean van ervaringen en
vragen formuleren die enerzijds ruimte bieden voor discussie maar ander-
zijds voldoende sturend zijn bleek ook in dit jaar weer een groot pro-
bleem. Uit de enquéte bleek dat in de werkcolleges te lang en te stereo-
tiep op de videofilms werd doorgegaan wat een averechts effect had. De
studenten hechtten om een of andere reden meer wearde ean de cases uit een
caseboek dan aan de eigen ervaringen (van henzelf of van collega's). Een
verklaring voor deze waardering ligt (misschien) in de noodzsak voor stu-
denten te leren werken volgens de nieuwe onderwijsmethode (4.3). - Dat ook
docent-begeleiders in dit opzicht nog moesten leren bleek uit opmerkingen
over de formulering van vragen. Te stereotiep werd bijvoorbeeld gevrsagd:
'welke overeenkomsten en verschillen merk je op?' Dit bleek met name dasr
voor te komen waar de docent-vakman geen probleem tegenkwam en dus ook van
studenten verwachtte dat zij de vakrelaties wel direct zouden zien en in
vaktermen zouden benoemen.
De nieuwe tentamenopzet was de studenten over het algemeen goed bevallen:
niveau en omvang was zoals ze dat verwacht hadden. Uit de evaluatie met
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docent-begeleiders bleek echter dat zij er wat meer moeite mee hadden. Zo
bestond de neiging, de gemaakte verslagen te beoordelen alsof het een
schriftelijk tentamen betrof. Maar ze werden dikwijls in grote tijdnood op
het eind geschreven en deze overwaardering van 'tekst' leidde af van de
eigenlijke - maar moeilijker! - taak: de kwaliteit van het gesprek beoor-
delen. Het kostte moeite hierbij de eigen observaties tot hun recht te
laten komen.

4.7. Bevestiging en beproeving

De jaren 1981-'83 kunnen worden gezien als een bevestiging van de methode
in het uitgebreide interne draagvlak van werk- en hoorcollege en aangepast
tentamen, terwijl de beproeving in 1984 reeds werd aangekondigd: eenmalige
verdubbeling van het aantal studenten wegens invoering van de TFS, met
drie i.p.v. twee docenten. In het kader van dit actie-onderzoek kunnen we
ons beperken tot enkele hoofdzaken.

Door de intensieve evaluatie in 1980 konden hoor- en werkcolleges in 1981
beter op elkaar worden afgestemd tot een functioneel geheel, dat als zoda-
nig ook door studenten werd sanvaard. Dat bleek o.m. uit het toegenomen
percentage studenten nieuwe stijl in dit jaar ( fig. 2 in 1.4.2). Op grond
van deze verbetering kon men besluiten tot het weglaten van werkcolleges
oude stijl in 1982. Uit E'81 kwam een nieuw 0'82 voort. Hiermee werd het
in 1974 gestelde doel, na zeven jaren innovatie, in zekere zin bereikt. En
dat werd noch door studenten, noch door docenten als een 'revolutie' ge-
zien. Het was het resultaat van een beheerst proces van kleine stapjes.

Toch hield het innovatieproces hier niet op. Behalve de eenmalige toename
van het aantal studenten in 1984 werd reeds in de jaren 1982 en '83 een
niet verwachte stijging van het aantal studenten merkbaar (fig. 1 in
1.4.1). Later bleek dat deze toename ook in de jaren na 1984 voortging.
Ter verklaring kunnen we denken aan een in de tachtiger jaren toenemende
belangstelling van studenten voor de studierichting bedrijfseconomie in
het algemeen en het vak organisatie in het bijzonder. De toenemende onder-
wijsbelasting door deze nieuwe externe oorzaak deed ook in toenemende mate
een beroep op de innovatieve inventiviteit van het docententeam. In hoofd-
stuk 5 zullen we de voortzetting van het innovatieproces nader bezien.
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Bij de aanvang van het onderwijssemester 1984 bleek dat zich maar liefst
36 groepen (van 10 à 12 studenten) hadden ingeschreven voor de werkcolle-
ges. De drie docenten (en onderwijskundige) vertrouwden erop, dit grote
aantal studenten volgens de methode van gespreksonderwijs te kunnen ver-
werken. Op drie punten werden verbeteringen ingevoerd. Allereerst was de
vakgroep Organisatie begonnen met het zelf maken van (korte) video's. Aan
de hand van interviews met functionarissen uit een aantal organisaties
(profit en non-profit) werd getracht om deze aan te laten sluiten op de
onderwijsdoelen.
Ten tweede werd voor het eerst gebruik gemaakt van de nieuwe syllabus die
aangepast was aan de onderwijsvorm. In deze syllabus werdy elk hoofdstuk
begonnen met een aantal cases alvorens met de uitleg~tekst begonnen wordt.
In de derde plaats werd het werken met grcepsverslagen vervangen door te
gaan werken met één verslag voor alle groepen, gemaakt op basis van de
verslagen van meerdere groepen. In de inleidende bijeenkomst (clusterbij-
eenkomst) spitste de docent het verslag meer toe op zijn cluster.
Uit de evaluatie kwam naer voren dat zowel de video's als de syllabus door
de studenten als overwegend positíef ervaren werd. De krachtproef bleek
doorstsan te zijn. Zowel uit de wekelijkse (tussentijdse) evaluaties in
het onderwijsteam als de jearevaluatie kon geconcludeerd worden dat het
gespreksonderwijs het aantal werkgroepen (36) en de eantallen studenten
die gesplitst tentamen deden (229) kon verwerken.

4.8. Conclusies

1. Doordat de nieuwe onderwijsmethode in de tweede periode voor docent-
begeleiders beheersbaar werd en voor studenten meer ging afwijken van
het gangbare onderwijs, ontstond de noodzaak ook studenten hiermee te
leren werken - en wel in de eerste weken. Dit probleem moest in de
derde periode worden opgelost.

2. De oplossing kwam in de eerste plaats voort uit het inzicht dat dit
probleem inherent is aan vernieuwen in een niet vernieuwde omgeving.
Want naarmate de methode 'nieuw' is, faalt de kennisoverdracht over de
methode door mededelen en uitleggen. Ook voor studenten is 'on the job
learning' nodig.

3. De mogelijkheid voor deze oplossing werd - in de tweede plaats - gevon-
den door een integratie van hoor- en werkcolleges. Actievrijheid ont-
stond door de bevestiging van de nieuwe methode in de tweede periode.



42

Integratie vond plaats volgens het gezichtspunt: door in hoorcolleges
te doen wat 'massaal' kan gebeuren (het tonen van praktisch organise-
ren) konden studenten beter worden voorbereid op het deelnemen aan
groepsdiscussiecolleges (4.3). Door twee vormen van studentenparticipa-
tie (4.4) werd het leren werken volgens de nieuwe methode ondersteund.

4. In de tweede periode bleek ook de tentamenregeling problematisch. Ac-
tievrijheid in de derde periode voor het zoeken naar een oplossing werd
ontleend aan de verkregen resultaten. Het bleek mogelijk een bij de
nieuwe methode passend groepsdiscussietentamen te organiseren als ver-
vanging voor de helft van het schriftelijk tentamen (4.~).

5. In de derde periode kwam de in 19~4 begonnen onderwijsinnovatie tot een
(voorlopige) voltooiing: het werkcollege oude stijl werd vanaf 1982
niet meer gegeven en de beproeving in 1984 - verdubbeling van het aan-
tal studenten - werd met succes doorstaan. Tentamenresultaten lagen
voor 'nieuwe' studenten significant hoger dan voor anderen en het ver-
schil was in de derde periode groter dan in de tweede periode. Deze
rendementsverbetering blijkt overduidelijk uit figuur 3 waarin de
slaagpercentages zijn weergegeven wel op twee manieren.
Op de eerste plaats liggen de slaagpercentages van de studenten die aan
'nieuw' deelnemen hoger dan die van degenen die dat niet doen.
Ten tweede blijkt de rendementsverbetering uit het verbreden van de
kloof tussen de slasgpercentages van deze twee categorieën. Ten slotte
kan nog gewezen worden op het absoluut hoge rendement: globaal 80X
geslaagden en dat over een reeks van jaren!

6. Zowel voor het introduceren van de onderwijsmethode bij studenten als
voor het benutten van actievrijheid met betrekking tot college- en
tentamenvorm bleek zorgwldige evaluatie de richting voor nieuw ontwer-
pen te bieden. Dit accent op evalueren is hèt kenmerk van procesmatige
innovatie.
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Hoofdstuk 5. Wisselwerking met omgeving (1985-199~)

Het innovatieproces verliep in de eerste drie perioden voornamelijk binnen
de kleinschalige sfeer van de inleidende cursus. De ontwikkelingen in de
laatste vijf jaren werden echter vooral teweeggebracht door veranderingen
in de grootschalige omgeving. Omgekeerd toont de innovatie sinds 1974
punten van overeenkomst met de grootschalige veranderingen van de laatste
jaren. Het kleinschalige actie-onderzoek zou dus door ervaringskennis
kunnen bijdragen aan de grootschalige ontwikkelingen. De vierde periode
zien we dus als mogelijke wisselwerking met omgeving.

In de vierde periode kwam verdere innovatie niet voort uit ongenoegen,
gebleken bij voorafgsande evaluatie, maar uit twee externe veranderingen.
De gevolgen van de invoering van de Twee Fasen Structuur (TFS) mcesten
verder worden verwerkt en het aantal studenten steeg meer dan werd ver-
wacht.

De nieuwe omstandigheden voerden tot een geleidelijk toenemende onder-
wijslast. In 1985 en '86 trachtte men nog deze op te vangen door enige
praktische aanpassingen (5.1). Maar in 198~ bleek dat een verdere tcename
van het aantal studenten een meer ingrijpende verandering noodzakelijk
maakte. Een vereenvoudiging van de tentamenregeling werd in dit jaar even-
wel een - leerzame - mislukking. Hieruit kwam een nieuwe tentamenregeling
(5.2) en een nieuwe regeling voor de hoor- en werkcolleges voort (5.3).
Beide nieuwe regelingen betekenen een verdere accentverschuivíng in de-
zelfde richting als het eerste besluit in 1974. De gehele onderwijsinnova-
tie kan híerdoor worden bezien in de context van de grootschalige verande-
ringen in het beleid ten aanzien van wetenschappelijk onderwijs en onder-
zoek (5.4).

5.1. Nieuwe omstandigheden

Organisatorisch was de inleidende cursus voor het vak Organisatie - door
invoering van de TFS - uit het derde naer het tweede studiejaar ver-
plaatst.
Kwalitatief ging deze verandering samen met een verschoolsing van het
Hoger Onderwijs. De vernieuwing sinds 19~4 in deze inleidende cursus,
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gericht op 'meer actieve studenten' werd hierdoor belangrijker èn moeilij-
ker. De eis de studenten reeds in de eerste weken intensief te laten ken-
nismaken met het nieuwe gespreksonderwijs, werd dus meer urgent.
Kwantitatief kwam hier een geleidelijk forse toename van het aantal stu-
denten bij als gevolg van de grotere belangstelling van aankomende studen-
ten voor economie en management in de tachtiger jaren. In de jaren 1982 en
'83 was reeds een toename bemerkbaar, maar vanaf 1987 kreeg deze een meer
blijvend en structureel karakter. Het aantal docenten bleef echter be-
perkt. De onderwijslast wordt geillustreerd door het volgende overzicht,
ontleend aan figuur 1(1.4.1) en aan 1.4.3.

jaren

1975 - '79
1980 - '83

1984
1985 - '88

1989
1990

santal studenten

ca. 180 - 240
ca. 225 - 300

ca. 420
ca. 250 - 380
ca. 450 - 500

ca. 500

santal docenten

2 w.c.en 1 h.c.
2 w.c. en h.c.
3 w.c. en h.c.
2 w.c. en h.c.
3 w.c. en h.c.
2 w.c. en h.c.

per docent

Figuur 4. Ontwikkeling onderwijslast

60 - 80
112 - 150
140
125 - 190
150 - 160
250

In 1980, begin derde periode, werd de toegenomen onderwijslast gecompen-
seerd door de integratie van hoor- en werkcollege en het groepstentamen
werd mogelijk door vermindering van de hoeveelheid correctie bij het
schriftelijk tentamen.
In 1984 werd de grotere onderwijs- en tentamenlast gecompenseerd door de
toevoeging van een derde docent.
In de jaren 1985-'88 stonden weer twee docenten voor een taak die aan-
zienlijk zwaarder werd dan in de jaren 1980'-'83 (190 tegenover 150). Hier
tegenover stonden verbeteríngen in de werkwijze, zoals reeds in 4.7 werd
beschreven: eigen video's, nieuwe syllabus en één weekverslag. In 1989
werd het aantal docenten weer op drie gebracht. Daarmee kwam de onderwijs-
last weer min of ineer op het niveau van dat in de eerste helft van de
jaren tachtig. In 1990 waren er echter slechts 2 docenten beschikbaar
zodat het aantal studenten naar een recordhoogte steeg?
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5.2. Tentamen

In 198~ meldden zich aanzienlijk meer studenten dan in het vroegere top-
jaar 1982 (het uitzonderlijke jaar 1984 niet meegerekend). Tijdens het
onderwijssemester werden dus mogelijkheden gezocht om het schriftelijk
tentamen te vereenvoudigen en met name de correctie minder tijdrovend te
maken. Men besloot hierom een vorm van multiple choice vragen te gaan
gebruiken. Dit leek, als gevolg van de schaslvergroting, een 'logische
stap'.
Evaluatie van het tentamen (mei '8~) viel echter zéér negatief uit. De
studenten klaagden over het feit dat zij tijdens de hoor- en werkcolleges
niet op zulk een tentamen waren voorbereid. Ze hadden geleerd zelf inenin-
gen te formuleren, keuzen te maken en deze te beargumenteren omdat één
juist antwoord vaak niet voorhanden is. Dit maakte het voor studenten
onverteerbaar om dan via multiple choice te worden beoordeeld! Ze waren
diep teleurgesteld. Waarom al die moeite tijdens de cursus als daar toch
niet op wordt getoetst? - Overigens kan deze verontwsardiging ook worden
gezien als positieve toets op het bereikte onderwijsresultaat!
Mede gezien de slechte resultaten van dit "experimentje" werd dan ook
besloten om in augustus bij het hertentamen af te zien van dergelijke
vragen. Voor het jaar 1988 zou gezocht worden naer andere tijdsbesparende
maatregelen.
Bij dit zoeken werd de arbeidsintensiviteit van het gesprekstentamen nader
bezien.

Berekening wsaruit blijkt dat beschikbaar gestelde tijd voor tentaminering
door het (discussiegespreks)tentamen méér efficiënt (of: minstens even
efficiënt) wordt gebruikt dan (als) door het schriftelijke tentamen.
Hierbij moet bedacht worden dat het bedenken, formuleren en testen van
'goede' m.c.-vragen moeilijk is èn uiterst tijdrovend.
Weliswaar moet men voor het mondelinge deel van het tentamen een groot
aantal vergelijkbare cases en vragen maken. Mear gezien het grote aantal
cases in vorige jaren is dit toch geen probleem. Door meer gebruik te
maken van oude cases kan deze tijdwinst zelfs zeer aanzienlijk zijn. En
het grote voordeel ligt hierin dat door deze tentamenvorm inderdaad het in
het onderwijs gewenste 'produkt' wordt getoetst. Het is niet alleen effi-
ciënt, maar ook effectief. Allereerst heeft dit te maken met de verhouding
tussen onderwijs en toetsing. Het tentamen wordt gezien ean een toetsing
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van het onderwijsresultaat. Studenten moeten laten zien wat ze geleerd
hebben tijdens de cursus. In de onderwijspraktijk lijkt vaak de primaat
juist anders gelegd te worden: onderwijs moet op het toetsen voorbereiden.
Parafraserend zou men kunnen stellen "tentamen gericht onderwijzen" in
plaats van "tentamen gericht studeren".
De gehanteerde tentamenvorm kan als efficient in bedrijfseconomische zin
worden beschouwd. Immers onder efficientie wordt van oudsher in de be-
drijfseconomie verstaan de verhouding tussen de produktiemiddelen die
mogen worden ingezet en de daadwerkelijke ingezette middelen.
De faculteit stelt de vakgroep als het ware een zogenaamd 'variabel bud-
get' ter beschikking voor tentaminering.l) Per student krijgt de vakgroep
c.q. docent 1,5 uur. In deze tijd zijn opgenomen het opstellen van het
examen, het afnemen en het beoordelen. Uit de beschrijving op blz. 37 kan
worden afgeleid dat twee docenten per dagdeel maximaal 24 studenten die
1J2 van hun tentamen afleggen kunnen tentamineren. Hiervoor stelt de fa-
culteit 18 uur beschikbaar.l) Voor het opstellen van deze mondelinge ten-
tamens en de beoordeling van de zes groepjes hebben de docenten dus nog
m~~ximatil 12 uren beschikbasr. ln de praktíjk blijkl, dtL, blj een zekerc
ervaring, ruim voldoende te zijn. Cegeven de nadruk op het onderwijs zelf
(in plaats van op de toetsing) in deze opzet moet natuurlijk ook naar de
efficiëntie van het onderwijs zelf gekeken worden. Ook hier geldt een
soort van variabele budgettering: voor elk kontaktuur (hoor- of werkcolle-
ge) wordt een bepaalde voorbereidingstijd gegeven waarbij voor parallel-
groepen wordt gecorrigeerd. Voor dit onderwijs worden de clusterbijeen-
komsten en de werkgroepen als werkcolleges beschouwd. Wanneer nu de tijds-
besteding van de betrokkene docenten gelegd wordt naast de toegemeten tijd
blijkt dat deze laatste zeker niet wordt overschreden.
De efficiëntie in het onderwijs kan ook nog op een wat andere wijze worden
aangegeven. De inbreng van de docent blijft beperkt tot die momenten waar-
op de studenten er in hun werkgroep enJof clusterbijeenkomsten samen niet

1) Zie voor een traditionele uiteenzetting hierover b.v. J.L. Mey enP.N.M. Snel, Theoretische Bedrijfseconomie II, Den Haag, 1958 (5e druk) p.367 e.v.
1) Voor het afnemen van dit deel van het tentamen zijn beide docentenieder 3 uur (2x90 minuten)bezig, tezamen dus 6 uur. In die tijd zijn er 2sessies waaraan telkens 3 groepen van 4 studenten deelnemen, maximaal dus2x3x4 - 24 studenten. Deze studenten leggen de helft van hun tentamenmondeling af, docenten 'krijgen' dus 0,5x15 - 0,75 uur per student. Intotaal is dus 24x0,75 - 18 uur beschikbaar, daarvan vergt het afnemen 6uur zodat nog 12 uur resteert.



uitkomen. Dus in plaats van alles te vertellen en te hopen dat het begre-
pen is, een gericht overwinnen van ervaren hindernissen in gesprek, zodat
de zekerheid over het effect van de interventie veel groter is.

Onder effectiviteit wordt verstaan in hoeverre beoogde doelstellingen ook
daadwerkelijk worden bereikt. Het beoogde onderwijsdoel is al hiervoor
(blz. 26 e.v.) aan de orde gesteld in termen van "de goede greep doen".
Daarmee wordt bedoeld: "het als vanzelf, aktief kunnen gebruiken van vak-
matige kennis in een nieuwe probleemsituatie".
"Als vanzelf' slaat daarbij op het herkennen van de relevante vakmatige
kennis in de nieuwe probleemsituatie, terwijl het bij 'aktief' gaat om het
vruchtbaar kunnen toepassen van die kennis bij de oplossing van het nieuwe
probleem. Uiteraard dient de herkenning en de toepassing gemotiveerd te
worden en dient zo'n motivering ook begrepen te worden. Op dit doel is de
onderwijsopzet in deze cursus gericht. Effectieve tentaminering moet dan
ook gericht zijn op het toetsen of dit doel bereikt is. Studenten moeten
dus in een situatie gebracht worden waarin ze: herkennen en toepassen, dit
motiveren en met de motivering van anderen geconfronteerd worden. Zo'n
situatie lijkt overigens sterk op de onderwijssituatie die de studenten
tijdens de cursus hebben leren kennen. Het effect van het dasrin geleerde
dient nu getoetst te worden. De manier waarop de vakmatige kennis gebruikt
wordt geeft het kwaliteitsniveau van de student tijdens het examen aan.

Bij het ter.tamineren is er sprake van nog een interessant verschijnsel.
Bij schriftelijke tentamens wordt het eindoordeel doorgeans bepaald door
de resultaten van de samenstellende delen bij elkaar op te tellen. Hoe
goed (kwaliteit) iemand is, wordt dus kwantitatief berekend. Het resultsat
wordt uitgedrukt door aan te geven in hoeverre san een technische, vakma-
tige, norm wordt voldaan. Dasrbij wordt een hoge tolerantie sangehouden
sangezien 6(van de maximaal 10 punten) sl voldoende is. In dit 'techni-
sche' kwaliteitsbegrip wordt het bezít van kennis en de reproductie daar-
van beoordeeld.
In de organisatieliteratuur wordt echter een heel ander kwaliteitsbegrip
gehanteerd nl. fitnes for use.l) Daarmee wordt aangegeven dat de kwaliteit
van een produkt of een dienst afhankelijk is van de vrasg of een afnemer

1) Bolwijn P, Boorsma Q van, Brinkman S en Kumpe T, Flexibele
manufacturing: integrating technical and sociel innovation, Amsterdam
1986.
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dat (die) kan gebruiken voor het door hem gestelde doel. Dit kan betekenen
dat aan hoge technische eisen moet worden voldaan maar dat in andere ge-
vallen een grove benadering voldoet. Voor het onderwijs betekent dit dat
studenten de kennis kunnen gebruiken in nieuwe situaties hetzij in het
vervolg van hun studie hetzij in hun beroepspraktijk. Men kan zich afvra-
gen waarom in het onderwijs kennelijk nog met een grove benadering van de
technische kwaliteit kan worden volstaan. Ze moeten immers op een later
tijdstip in de studie en in hun beroepspraktijk die kennis kunnen gebrui-
ken. De eisen waaraan voldaan moet worden zouden afgeleid moeten zijn van
de wijze waarop later een beroep op die kennis gedaan zal (kunnen) worden.
In een snel veranderende wereld (vgl. Dekker 1987) zal een beroep gedaan
worden op het zelfstandig, aktief inet nieuwe ervaringen kunnen omgaan.
Hierin ligt een uitdaging voor het onderwijs!

Uiteraard worden studenten hier niet voldoende op voorbereid door voor één
vak één cursus op deze wijze in te richten. Echt, op in de praktijk func-
tioneren voorbereidend, onderwijs zou veel meer een beroep moeten doen op
zelfwerkzaamheid in groepen bij het verwerven van vaktechnische kennis en
het leren in een vakkontekst. De kwaliteit van het onderwijs, als bruik-
baar voor studenten op een later moment, zou dus verhoogd worden indien
voor meer vakken meer cursussen volgens deze principes georganiseerd zou-
den worden.

Als gevolg van dit soort efficiency, effectiviteits- en kwaliteits overwe-
gingen werd besloten voor het schriftelijke tentamen 1988 het aantal vra-
gen te verminderen tot drie en de normering te veranderen zodat in het
gesplitste tentamen het schriftelijke gedeelte nog slechts de derde vraag
zou bevatten die voor 33x in de eindbeoordeling zou meetellen. Aansluitend
bij figuur 5(in 4.5) kan de nieuwe regeling door figuur 6 duidelijk wor-
den.
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Figuur 6. Opzet schriftelijk tentamen 'niet gesplitst' (1988-'90)

Op deze manier zou tijd gewonnen worden bij zowel het maken als het corri-
geren van het tentamen. De 'efficiency' zou toenemen en bovendien zou het
gesplitst tentamen aantrekkelijker worden voor studenten.
De evaluatie van het tentamen 1988 door de studenten leverde op dat de
(gewijzigde) tentamenopzet als positief ervaren werd. Vooral het zwsarder
laten wegen van het mondelinge deel werd positief gewaardeerd. Ook bij de
veranderde wegingsfactor bleek uit de tentamenuitslagen dat evenals in de
voorgaande jaren de cijfers voor het gesplitst tentamen significant hoger
waren dan die van het traditionele, zgn. 'ongesplitst' tentamen (zie fi-
guur 3 in 1.4.2).
Hierbij moet voor 1990 de ervaring die in 3.5 beschreven is met het inwer-
ken van een nieuwe docent in de beschouwing betrokken worden. Ook toen was
er naast de overall daling sprake van een verbreding van de kloof tussen
'nieuw' en 'oud'. Voor 1990 moet dit eigenlijk des te sterker gelden ge-
zien de beperkte c.q. ontbrekende ervaring van de in dit jaar betrokken
studenten. Dit is in 1.4.3, al aangeduid.

5.3. College

Bij de cursusevaluatie in 1988 kwam als belangrijkste aspect naar voren
het ongenoegen dat de studenten ervoeren met betrekking tot de massaliteit
van het hoorcollege. Ook door de docenten werd het geven van hoorcolleges
aaii ongeveer 400 studenten in toenemende mate als weinig positief ervaren.
Een tweede belangrijk bezwaar was de afstand tussen hoor- en werkcollege.
Er was namelijk één 'centraal' hoorcollege voor ca. 450 studenten. De
werkcolleges kwamen pas twee of drie dagen later. Voor veel studenten was
het daarom moeilijk in het werkcollege te praten over wat ze in het hoor-
college hadden gezien en gehoord, resp. hadden kunnen zien en horen. De
opzet van de vierde periode werd hierdoor in aanzienlijke mate belemmerd.
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Daarom werden in de cursus 1989 de volgende veranderingen aangebracht:
iedere student zou slechts één (i.p.v. twee) uur hoorcollege krijgen per
week en het werkcollege van twee uur zou direct hierop aansluiten. Deze
reorganisatie werd mogelijk door een splitsing van de grote groep studen-
ten in drie ongeveer gelijke delen. Elke student zou zich van te voren in
moeten schríjven en zou bij de inschrijving een inschrijvingskaartje krij-
gen met de kleur groen, blauw of oranje. Elke kleur zou overeenkomen met
één groep van ongeveer 150 studenten, te verdelen over 12 werkgroepjes
voor de werkcolleges met maximaal 12 studenten in een groepje. Naast deze
ca. 150 studenten zouden nog maximaal 50 studenten de hoorcolleges kunnen
volgen, zonder deel te nemen ean de werkgroepen. Zij doen het niet ge-
splitste tentamen. De werkwijze wordt als volgt schematisch aangegeven:

tijd

8.30 - 9.15

9.30 - 10.00

lo.oo - 11.15

karakter

hoorcollege

clusterbijeenkomst

groepsbijeenkomst

aantal studenten

150 (t 50)

50 50 50

12 12 12 12

aantal docenten

Figuur 6. Opzet hoor- en werkcolleges 1988 - 1990

1

3

3

De drie docenten moesten de cluster- en werkcolleges verzorgen. Een docent
verzorgde drie maal het hoorcollege van die week. Herhaling van eenzelfde
college was voor een docent niet prettig, maar daar stonden duidelijke
voordelen tegenover. Het hoorcollege kreeg nog meer het karakter van on-
dersteuning van het werkcollege. Aansluitend konden studenten immers di-
rect in de clusterbijeenkomst vragen stellen over onduidelijkheden in het
hoorcollege. Door de aansluiting kregen de docent-begeleiders een directe
evaluatie van de studenten. In het volgende hoorcollege kon dus op zulke
punten worden teruggekomen.

5.4. Conclusies

1. Hoewel de onderwijsvorm door externe omstandigheden in toenemende mate
onder druk kwam te staan bleek zij intrinsiek over voldoende veerkracht
te beschikken om het interne en externe draagvlak in stand te houden.
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2. De oplossing voor de toegenomen massaliteit in de hoorcolleges wordt
gevonden in enerzijds het opsplitsen van de totale populatie in enkele
parallelgroepen en anderzijds het verminderen van het asntal uren hoor-
college voor de student.

3. De oplossing voor de toegenomen werkdruk tengevolge van het groeiende
aantal tentamens werd gevonden in de verschuiving in de samenstellende
delen van het tentamen in de richting van het mondelinge gedeelte.

4. In beide gevallen gaat het dus om oplossingen waarbij de principes
waarop de onderwijsopzet is gebaseerd in versterkte mate worden toege-
past. Dit ondanks een voor de hand liggende neiging om de 'natuurlijke
gemakkelijke weg van het conventionele onderwijs' te kiezen.
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Hoofdstuk 6. Is er HOOP voor herdefini~ring van onderwijs?

6.1. Posthumus gehalveerd

Het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan (HOOP, maert 1988) begint met een
open visie op een onzekere toekomst. Als de samenleving verandert, veran-
dert ook de onderwijstaak. Daarover is de minister een open dialoog begon-
nen met degenen die bij onderwijs zijn betrokken. Bekend is dat wij door
verwetenschappelijking en technificering thans in wereldwijde, snel veran-
derende maatschappij leven, waarin wetenschappelijke kennis een belangrij-
ke rol speelt. Nieuw aan deze kennis is de snelle vermeerdering en verou-
dering. Dat werd reeds door Posthumus (1968) onderkend. Zijn poging tot
een hierbij passende herdefiniëring van onderwijs bleef echter in een pril
stadium steken. - Is het dus thans wenselijk deze poging weer op te pakken
en (wellicht in een andere vorm) voort te zetten? Maakt de pas begonnen
HOOP-dialoog een geordende discussie hierover mogelijk? Op deze twee vra-
gen wordt hier op basis van de sinds 19~4 opgedane ervaringen een antwoord
gezocht.

Posthumus onderkende (1968) de noodzaak van een herdefiniëring van weten-
schappelijk onderwijs op twee punten:
1. Hoger Onderwijs moest overgaan van 'EIND'-onderwijs in 'INITIEEL' on-

derwijs, d.i. onderwijs waarin de student wordt voorbereid op onderzoek
of maatschappelijke toepassing en

2. de studieduur moest van 'VRIJ' overgaan in 'BEPERKT' om de externe
democratisering betaalbaar te houden.

Als gevolg van punt 2 kreeg de universiteit feitelijk een verantwoorde-
lijkheid voor de kwaliteit van onderwijsaanbod en toetsing, die tevoren
niet bestond. Voor de studenten betekent 2. immers een 'schoolse dwang',
waardoor zij meer dan tevoren zijn overgeleverd aan de kwaliteit van voor-
al het onderwijsaanbod, terwijl geheel asn het toeval wordt overgelaten in
hoeverre de docent aandacht heeft voor de (buiten zijn vakcompetentie
liggende!) onderwijscompetentie.
Daarom zag Posthumus 1. en 2. als een onverbrekelijk geheel. Hoe sterk hij
hiervan overtuigd was, kan door zijn fervente vasthouden aan de vierjarige
cursusduur worden geïllustreerd. Hij wist dat de bestaande programma's met
enige moeite ingedikt konden worden tot vijf jasr. Door zijn eis van vier
jaar wilde hij echter docenten dwingen tot een didactische bezinning op
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'voorbereiden' en het maken van keuzen in de leerstofprogramma's. Masr
welke vakdocent laat zich dwingen tot een bezinning (en studie) buiten
zijn vakcontext? - Posthumus: "Vijf jear? Over mijn lijk!" Na zijn dood
werd echter vijf jaar door een amendement toegestaan 'in uitzonderingsge-
vallen'. Prompt zag bijna iedere faculteit zicl~ als een uitzonderingsge-
val! (1975).
Vervolgens wees minister Pais een fundamentele bezinning af. "Daarmee zou
immers slechts een nieuwe periode van onzekerheid worden ingeluid" (HOW-
nota, 1978). Zodoende kon 2. wettelijk worden 'geregeld' in 1981, mèt
herprogrammering tot een vierjarige cursusduur, maar zonder fundamentele
bezinning op 1. Sindsdien is een eigenaardige toestand ontstaan, waarin
men wel spreekt over 'initieel' en 'post-initieel' onderwijs terwijl de
betekenis hiervan praktisch uitsluitend organisatorisch wordt ingewld
(namelijk als eerste en tweede fase). De moeilijkheden indertijd met de
Harmonisatiewet van minister Deetman, door Prof. Schuyt een "staatsrechte-
lijk bedrijfsongeval" genoemd (Volkskrant 8-10-'88), kunnen we nu als
gevolg zien van de 'haast' van minister Pais ... maar bedenkend dat deze
minister dit met een vrij ruime consensus onder docenten en politici uit-
voerde. Sínds Posthumus was er immers geen duidelijkheid verkregen omtrent
de onderwijskundige betekenis van 'initieel onderwijs'.
Toch komen er in de uitvoerige HOOP-tekst nog twee alinea's voor die
-plichtsgetrouw?- herinneren aan punt 1. van Posthumus. Ze stasn onopval-
lend verborgen in de lopende tekst (p. 92) van een sub-sub-sub-paragrsaf
(2.2.1.2.f.):

"Leren te leren, het aankweken van een kennishongerige houding,
verantwoorde omgang met -dikwijls overvloedige- informatie, het
worden alle strategische doelstellingen voor initieel onderwijs.
Hoe deze doelen te verlaten in curriculumonderdelen en in ean te
wenden onderwijswerkvormen is grotendeels nog onbetreden gebied.
Het voorafgaande verduidelijkt dat in de komende decennia vergean-
de herprogrammering van nagenoeg alle onderdelen van het initi~le
onderwijsstelsel zal moeten plaastvinden, voor een deel met thans
nog onbekende hulpmiddelen en methoden."

De invulling van de term 'initieel onderwijs' wordt hier weliswaar als een
gigantische onderzoekstaak -onbetreden gebied, onbekende hulpmiddelen,
komende decennia!- beschreven, masr door de presentatie is deze taakstel-
ling toch weinig geloofwaardig. Eigenlijk roept deze de herinnering op aan
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twee sociologen, Bergenhenegouwen en Matthijssen, die de discussies rond
Posthumus onderzochten in opdracht van de Academische Raad. Zij conclu-
deerden in 1971

"dat wij veel meer niet dan wel weten. Wij weten, dat het univer-
sitaire onderwijs niet op de oude voet kan doorgaan. Een veel
moeilijker te beantwoorden vraag is echter, hoe het dan wel moet.
Daarover lopen de meningen uiteen en misschien komt dit juist (of
mede), omdat operationele alternatieven ontbreken. Daarom hebben
wij voor alles behoefte aan nieuwe ontwerpen."

Sinds Pais de Gordiaanse knoop doorhakte, zit het onderwijsbeleid nog
steeds voor de helft in de knoop, maar dat is waarschijnlijk wel de be-
langrijkste helft. Wij stsan nu voor de keuze om nogmaals door te hakken,
of een geordende diskussie hierover te beginnen, d.i, een geduldig ontwar-
ren van de rest-knoop. Het HOOP plaatst zulk een gesprek bovendien in het
nieuwe kader van de overgang naar een snel veranderende maatschappij.
Zodoende wordt een tweesporenbeleid mogelijk:
- Op het eerste spoor tractit men 'gewoon' datgene te regelen, waarover
voldoende consensus aanwezig blijkt op grond van 'weten'. Daartoe gaf
minister Pais in 1978 een krachtige impuls.

- Voorzover we echter weten dat we op bepsalde punten nog niet weten, kan
dat eerstespoorbeleid ook ruímte institutionaliseren voor ontwikkelingen
op een tweede spoor: onderzoek en discussie over actuele vragen.

Nu wordt in de HOOP-tekst uitvoerig gesproken over kwaliteitsbewaking,
maar niet over de vrsag, welke kwaliteit in de huidige en komende maat-
schappij wordt vereist voor wetenschappelijk onderwijs (en voor onderwijs
in het algemeen). Dat is de vraag die Posthumus eigenlijk in zijn eerste
punt aan de orde stelde en die sinds 1981 ook praktisch urgent werd. De
ontwikkeling van een tweedespoorbeleid is dus wenselijk en mogelijk, ge-
richt op de ontwikkeling van een bruikbare kwalitatieve definiëring van
initieel onderwijs in de huidige, snel veranderende maatschappij.

6.2. Zelfvernieuwend vermogen

De technologiecommissie Dekker stelde in haar rapport 'Wissel tussen ken-
nis en Markt' (1987) "de verwetenschappelijking van de samenleving" voor-
op. Daardoor "betreden we een nieuw tijdperk" (p. 18), internationaal. In
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dit tijdperk van snelle maatschappelijke veranderingen worden "aan het
zelfvernieuwend vermogen van het onderwijs (...) steeds hogere eisen ge-
steld" (p. 4, 26, 31). - Dit impliceert een tweedespoorbeleid gericht op
een kwalitatieve herdefiniëring van onderwijs, om de impasse sinds Posthu-
mus en Pais te overwinnen.
Zelfvernieuwing zou kunnen beginnen met een terugblik: welke traditionele
onderwijskwaliteiten zijn thans aan vernieuwing toe? Het nieuw betreden
tijdperk komt dan -schematiserend- voort uit een tijdperk met 'langzame'
maatschappelijke veranderingen, dat weer wordt voorafgegaan door een tijd-
perk met een 'statisch' maatschappijconcept. We mogen verwachten dat tra-
dities uit beide voorafgaande tijdperken thans nog doorwerken en in de
herdefiniëring betrokken moet worden.
Woorden als 'snel' en 'langzsam' moeten uiteraard in relativiteit worden
verstaan. Maatschappelijke veranderingen verliepen ook voor onze over-
grootouders reeds verontrustend snelf Zekerheid zochten zij (eind vorige
eeuw) in de goedgevormde persoonlijkheid. Opgevced in een systeem van
vaste normen zou deze, rationeel denkend, de veranderingen kunnen besturen
en beheersen. - Ook deze veranderingen kwam reeds voort uit groeiende
wetenschap. Aan de wurggreep van de overladen leerstofprogramma's trachtte
men te ontkomen door 'vormende wearde' als selectieprincipe voor leerstof
te hanteren. Kennisoverdracht zou in dienst worden gesteld van de per-
soonsvorming. De hierbij behorende geesteswetenschappelijke (school-)peda-
gogiek werd in de eerste helft van deze eeuw uitgewerkt. Mede op grond van
deze verwetenschappelijking konden de ministers Rutten en Cals overgaan
naar 'constructief onderwijsbeleid' (1951), zoals ook in 1.2 is uiteenge-
zet. De Mammoetwet was een eerste resultaat (1968). In dit kader dacht ook
Posthumus aan 'initieel onderwijs', getuige het citaat in 6.1.
Dit concept kon echter niet uitgroeien tot een bruikbare herdefiniëring
van (wetenschappelijk) onderwijs om vooral twee redenen. Vooreerst lag
deze 'pedagogisering' te ver buiten het kader waarin vakdocenten (VWO en
WO) zelf waren gevormd en waarin zij werkten. Vervolgens paste het concept
van persoonsvormend onderwijs niet meer bij de snelle mastschappelijke
veranderingen. De eerstgenoemde reden kan worden geillustreerd door een
blik op ontwikkelingen in het onderwijsconcept gedurende de laatste vier
decennia. Enigszins schematiserend kunnen deze als volgt worden geschetst.
In de 50-er jaren richtten de pedagogen, in het kader van hun 'ethos'
(overdracht ten dienste van vorming), hun aandacht vooral op het onderwij-
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zende handelen. Hierbij werd veel psychologische kennis omtrent de onvol-
wassen leerling toegepast. Zodoende maakten zij de weg vrij voor de psy-
chologen in de 60-er jaren, die in hun kader kennis gingen toepassen op
verschillende aspecten van onderwijzend handelen, zonder te twijfelen aan
de heersende, maar buiten hun vakcompetentie liggende, opvatting van on-
derwijzen. Door het vooropstellen van het onderwijzende handelen werd de
leerling steeds meer gezien als 'te be-handelen object', waarvan de eigen-
schappen planmatig veranderd moesten worden. Door de objectieve testtech-
nieken moesten, ter controle, de veranderingen aan ieder individu worden
gemeten. Vervolgens konden de sociologen in de 70-er jaren uit hun weten-
schap bijdragen tot de externe democratisering van het onderwijs (gelijke
kansen), eveneens zonder te twijfelen aan de gangbare opvatting van onder-
wijs. En tenslotte werd in de 80-er jaren de 'onderwijsmarkt' ontdekt door
de economen: kennis is koopwaar, overdragend handelen is handel, lerenden
zijn 'klanten'. Pais gaf hen de 'vrije keuze' uit een aantal, vooral vak-
inhoudelijk voorgestructueerde, leerstofpakketten en Deetman opperde het
idee van 'vouchers'. De supermarkt stond model voor de universiteit.
In deze ontwikkeling heeft men de pogingen tot pedagogisering van onder-
wijs losgelaten en is men teruggevallen op het concept uit de voorafgaande
periode: 'overdracht'. Maar intussen gingen maatschappelijke ontwikkelin-
gen verder. De tijd waarin zoons, om als goede burgers te leven, moesten
leren wat hun vaders en grootvaders hadden geleerd, is voorbij. En ook
maatschappelijk gezien is die tijd voorbij. 'Cultuuroverdracht' betekende:
conservering van het cultuurbezit tegen de 'corrosie' veroorzaakt door de
generatiewisseling. Zelfvernieuwing van cultuur moet thans echter belang-
rijker worden geacht.
Wat de tweede reden betreft: de cultivering van de eigen persoon als een
harmonisch alzijdig ontwikkeld, uniek kunstwerk, kon op het eind van de
vorige eeuw als ideaal worden gezien en hieruit kon een vernieuwingsbewe-
ging voortkomen. Maar reeds in de zestiger jaren verloor dit ideaal zijn
glans en zeggenskracht. De wetenschap moest uit haar ivoren toren van
onmaatschappelijkheid komen en de wetenschappers moesten hun ivoren to-
rentjes van individualistisch 'denken' verlaten. Open staan voor nieuwe
taken en werkwijzen werd nodig om flexibel en in samenwerking te kunnen
inspelen op zulke uitdagingen. En méér dan dit: er ontstond behoefte aan
mensen die zèlf nieuwe taken en werkmogelijkheden opmerken en in teamver-
band kunnen uitwerken. -'Leren te leren' (waarin het tweede leren bete-
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kent 'opnemen van verbaal aangereikte kennis') en een aengekweekte 'ken-
nishongerige houding' ( zie citaat uit het HOOP in 6.1), zijn slechts ge-
schikt voor de klantenwerving op de kennismarkt.

Kwalitatieve herdefiniëring van onderwijs blijkt een moeilijke opgave te
zijn wegens ons vasthouden aan verouderde vastheden, i.c.: kennis en vaar-
digheden 'hebben, overdragen, krijgen', resp. een gevormde persoonlijkheid
'zijn'. We moeten gaan zien dat zulk bezit niet alleen snel veroudert,
maar bovendien kwalitatief veelal niet meer kan zijn dan 'napraatkennis'.
Uit eigen ervaring kan men er weinig bijvertellen en in de 'complexe',
telkens weer nieuwe werkelijkheid kan de kennis niet goed worden toege-
past. De geleerde student weet wel veel, maar kan 'de goede greep', 'de
eenvoudige aanpak', niet vinden. Voor veel studenten werd bijvoorbeeld de
scriptie op het eind, bedoeld als test op zelfstandig kunnen onderzoeken,
een beproeving waerop ze niet waren voorbereid. Een vakprobleem vinden en
bruikbaar formuleren leert men niet door het vergaren van verbaal asnge-
reikte kennnis. Vooral door dit kwalitatieve onderwijstekort is de kwanti-
tatieve onderwijstekort is de kwantitatieve studieduurbeknotting fnuikend
geworden - voor veel studenten op het einde van hun studie, voor anderen
daarna, als ze een baan vinden en merken met twee linkerhanden in de prak-
tijk te staan.
Er is dus thans behoefte aan een tweedespoorbeleid, gericht op het ontwik-
kelen van zelfvernieuwend vermogen. Dit vergt een kwalitatieve herdefinië-
ring van onderwijs, die past in de huidige snel veranderende msatschap-
pij. De onderwijsinnovatie, waarover in de voorgaande hoofdstukken werd
gerapporteerd, kan als een praktisch begin worden gezien van zulk een
kwalitatieve herdefiniëring van onderwijs, waarbij de produktieve bijdra-
gen van studenten adequaat wordt gemanaged.

6.3. Voorbereidend onderwijs

Typerend voor de huidige verwarring t.a.v. onderwijskwaliteit is wel het
feit dat sinds Posthumus drie verschillende stadia van wetenschappelijk
onderwijs officieel keurig van elkaar geworden onderscheiden door drie
verschillende namen ... die evenwel hetzelfde betekenen: voor-bereidend,
pro-pedeutisch en initieel, in resp. Nederlands, Grieks ( 'pro-' vooraf,
'paideuein' onderwijzen) en Latijn ( 'in-' in, 'ire' gaan, 'inire' intreden
in, beginnen)! En er is nog een vierde synoniem ook in omloop. In de naam
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'Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs' duidt het laatste woord gewoon-
lijk op kennisoverdracht en het eerste woord dus op speciale kennis, zoge-
naamde 'basiskennis'. Dat voert tot de verdere beeldspraak van een 'ken-
nisgebouw', dat men in later onderwijs gaat 'bouwen op' die basis. In deze
zin werd ook de naam 'Lager Onderwijs' vervangen door 'Basisonderwijs'.
Onderwijs wordt dus in al zijn geledingen gekwalificeerd als 'voorberei-
dend'. Daaruit komen twee opgaven voort, namelijk de kwaliteit 'voorberei-
dend' nader invullen
- voor het gehele onderwijssysteem, aangepast ean de huidige mastschappe-

lijke ontwikkeling en
- voor de geledingen afzonderlijk om ze zinvol op elkaar af te stemmen.
De eerste opgave stast in het navolgende centraal. Het vierde synoniem kan
ons de weg wijzen naar een meer actuele betekenis van onderwijzen. Bij
'basis-' kennen we immers naast de statische beeldspraak van grondslag,
fundering 'wasrop' een gebouw 'rust', ook de meer dynamische betekenis van
'basiskamp', 'vanwaar' men vertrekt voor een verkenning in onbekend gebied
om daar vervolgens, verrijkt met nieuwe ervaring, weer terug te keren. Als
we 'voorbereidend' in deze dynamische zin verstaan, kunnen we bij onder-
wijzen als dynamische basis aanwijzen: de wereld waarin de lerenden leven
en waarover zij spontaan in omgangstaal praten.
De twee betekenissen van 'basis-' blijken vervolgens te duiden op twee
diametraal tegenover elkaar staande betekenissen van 'voorbereidend onder-
wijs'.
In de statische betekenis verwijst 'basiskennis' naar de theoretisch-ab-
stracte grondslag van een vak, het systeem van fundamentele wetten. Dit
systeem is de vastheid waarop de vakman-docent steunt. Door zijn opleiding
is hij zich hierin thuis gaan voelen. Van hieruit ziet hij zijn onderwijs-
taak als het leggen van dat theoretische fundament en vervolgens het op-
trekken van het kennisgebouw op deze fundering. De architectuur van dat
gebouw toont de logische structuur van het vaksysteem. - Volgens een ande-
re gangbare beeldspraak moeten lerenden als 'leken' worden 'IN-geleid' in
het voor hen onbekende 'gebied' van het vaksysteem.
In de dynamische betekenis duidt 'basiskennis' evenwel op de ervaringswe-
reld van lerenden. Dat is voor hen betrouwbare kennis, die in dagelijkse
omgang steeds weer wordt bevestigd en waarover zij gewoon met elkaar kun-
nen praten. Wie twijfelt er bijvoorbeeld aan, dat de zon in het oosten
opgaat? Ook als we hebben geleerd, dat 'eigenlijk' de zon stil staat en de
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aarde daaromheen draait, kost het ons moeite om dat gebeuren te beschrij-
ven als 'ondergaan van de oostelijke horizon'! Dat is nog steeds geen
gangbaar en begrijpelijk taalgebruik geworden. - Volgens de dynamische
opvatting van basiskennis zou voorbereidend onderwijs dus 'UIT-leidend'
moeten zijn. Lerenden zouden als 'weters en kunners' direkt in gesprek
betrokken kunnen worden over voor hen bekende zaken, waarin zich voor hen
nieuwe, verrassende ervaringen kunnen voordoen. Zij zouden spontaan pro-
duktief aan zulk gesprek kunnen bijdragen. Dit is niets nieuws. Van het
bekende naar het onbekende gaan, is oude didaktische wijsheid. Dat is de
meest efficiënte en effectieve onderwijssituatie, voor iedereen, onafhan-
kelijk van de leeftijd.
De moeilijkheid ligt echter bij de vakman docent, die juist door zijn
vakopleiding, min of ineer vervreemd is van zijn dynamische basis. Hij
woont niet meer in dat basiskamp, maar heeft zich elders gevestigd, in
zijn vakgebied. Hoe zou hij dan excursies van het basiskamp uit kunnen
begeleiden? Vanzelfsprekend wil hij die leken in-leiden in dit vakgebied
en hen de hier gebruikelijke statísche basiskennis en vaktsal 'bijbren-
gen'. Maar ook als hij zich bewust is van een zekere afstand tot zijn
publiek en welwillend vreemde woorden tracht te vermijden, is hij moeilijk
verstaanbaar zodra hij over 'een schitterende opgang van de kim' zou spre-
ken. Welke leek plaatst dit vanzelfsprekend in de avond, kijkende naar het
Westen? Ook als hij goed Nederlands spreekt gebruikt de deskundige al gauw
vaktaal zodra hij over zijn vakgebied vertelt. Je moet er geweest zijn om
erover te kunnen meepraten. Maar de lerenden zijn juist lerenden omdat ze
daar nog niet zijn geweest en die taal nog niet verstaan!
Deze 'kloof van onverstaanbaarheid' is ons bekend uit ervaring, eerst aan
de ene zijde, als lerenden in VWO en WO en vervolgens aan de andere zijde
als docent. In de vijftiger jaren maakte één van ons voorts het ontstaan
mee van een nieuw onderwijsconcept, waarin deze kloof werd gethematiseerd.
In beginnend VWO-wiskunde werd o.m. het Euclidisch-axiomatische systeem
vervangen door een 'intuitieve inleiding'; de term 'uitleidend' was toen
nog niet uitgevonden, de term 'intuitief' duidt op: excursies vanuit het
basiskamp der leerlingen. In de zestiger jaren bleek dat dit concept niet
vakgebonden is, want ook in VWO-scheikunde (en verwante vakken) kon onder-
wijzen hierdoor worden vernieuwd. Het 'overbruggen' van genoemde kloof kon
bespreekbaar worden gemaakt volgens een gespreksmodel. Zowel de sociale
kant van onderwijs in werkgroepjes als het verwerken van onderwijservaring
in een lerarenwerkgroep werd zodoende onderzoekbaar. In de zeventiger
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jaren bleek vervolgens ook WO in economische wetenschap volgens dit model
vernieuwd te kunnen worden, in de hoofdstukken 2 en 3 is dat uiteen gezet.
Uit ervaring is ook de moeilijkheid voor de vakman, om zijn dynamische
basis terug te vinden bekend (zie blz. 22-23 en 25). In de vijftiger jaren
was één van ons reeds mede-auteur van een leerboek (scheikunde), toen hij
in beginnend wiskundeonderwijs kennis maakte met de bovengenoemde 'intuï-
tieve inleiding'. Hiermee deed hij onderwijservaring op en hij nam deel
aan discussies hierover. Hij werd vakman. Desondanks kostte het hem nog
enige jaren zoeken voordat hij ook (enigszins) een dynamische basis vond
voor beginnend scheikundeonderwijs. In samenwerking met scheikundeleraren
ontstond hieruit een nieuwe leergang. Nieuw hieraan was vooral dat steeds
weer mogelijkheden voor verdere vernieuwingen werden gezien. Deze leraren-
werkgroep was voor de deelnemers in dubbele zin een 'basiskamp'. In excur-
sies (onderwijspraktijk en discussie daarover) werd enerzijds de dyna-
mische basis voor scheikunde-leren geleidelijk duidelijker en anderzijds
die voor onderwijskunde-leren.
Opmerkelijk is dat de deelnemers in beide opzichten (min of ineer) onder-
zoeker werden van eigen onderwijspraktijk, in navolging van de twee wis-
kundeleraren die de 'intuïtieve inleiding' concipieerden. In de vijftiger
jaren werkten zij in een school met vrijer klasseverband, d.w.z. de leer-
lingen in beginonderwijs meetkunde en algebra werkten aan opdrachten,
waarover ze met elkaar mochten praten: een normale levenssituatie in het
'basiskamp'. De vorderingen van de leerlingen afzonderlijk bleken onbe-
grijpelijk ongelijkmatig (gezien over maanden) te verlopen. Pas na enige
jaren kon regelmaat in die ongelijkmatigheden worden opgemerkt. Zoekende
naar een bruikbare interpretatie van deze regelmsat, werden de leraren
onderzoekers ten aanzien van hun eigen onderwijspraktijk. In het kader van
de denkpsychologie (in die jaren in opkomst) kwamen zij tot een beschrij-
ving volgens 'denkniveaus'. Leerlingen bereikten eerst een eerste niveau
en daarna een tweede niveau. Perioden met snelle vorderingen werden gezien
als 'niveauverhoging'. Hieraan ging een periode met langzame vorderingen
vooraf: uitbreiding in het lagere nivesu. En in het hogere niveau volgde
weer een periode met uitbreiding, langzame vorderingen.l)

1) Hiele P.M. van Fasen en stadia in de ontwikkeling van het denken bijkinderen. zoals die door Piaget worden geconstateerd, vergeleken met dedenkniveaus geïntroduceerd door Van Hiele, Pedagogisch Tijdschrift~Forumvoor Opvoedkunde jg. ~, 1982, nrs. pp. 207-218.



In dit onderzoek werden de hogere niveau's onderscheidenlijk genummerd:
eerste, tweede, ... Toen echter in latere discussies met collega's de
uitgangssituatie als bijzonder relevant werd onderkend, moest deze als
'nulde niveau' worden toegevoegd. Maar wie begint er nu een reeks te tel-
len met nul? Daarom werd -geleidelijk (over jaren)- het tellen vervangen
door namen: grondniveau (de zon gaat op), beschrijvend niveau (de horizon
zakt) en theoretisch niveau (beide beschrijvingen zijn gelijkwaardig zo-
lang men alleen over zon-aarde spreekt). Uit het aanvankelijke 'nulde'
niveau blijkt dat deze pioniers pas achteraf begripsmatig aandacht schon-
ken aan het grondniveau (basiskamp). Later bleek telkens weer hoe moeilijk
het is voor vakdeskundigen (wiskunde, natuur- en sociale wetenschappen) om
hun grondniveau te ontdekken en daarin met hun lerenden in gesprek te
komen.

De zelfvernieuwing van 'in-leidend' naar 'uitleidend' onderwijs zou moge-
lijk worden indien men twee msatschappelijke functies, die beiden steeda
belangrijker worden, van elkaar zou gasn onderscheiden en ieder afzonder-
lijk op passende wijze zou institutionaliseren, namelijk
- BESCHIKBAARSTELLING van wetenschappelijke kennis en
- het LEREN GEBRUIKEN van voor een bepasld probleem relevante kennis.
Het eerste zou inleidend onderwijs overbodig maken. Daardoor zou er ruimte
vrijkomen voor het tweede. En dit zou dan uitleidend ontwikkeld kunnen
worden, bevrijd van de blokkering door de voorsfgaande onderwijsconcepten.
Hiervoor zou tweede-spoorbeleid op lange termijn nodig zijn.

6.4. Productief gesprek

In de beeldspraak van de vorige paragraaf hoort gesprek tot het leven in
ieder 'basiskamp'. Wat kan er meer bekend zijn dan gesprek? Ieder is mens
geworden doordat hij~zij als baby~peuter in gesprek werd betrokken. En
sindsdien zijn we mens o.m. door telkens weer deel te nemen aan gesprek.
Toch is gesprek ook op eigenaardige wijze onbekend. We praten met andere
mensen over datgene wat ons opvalt, wat ons is overkomen, wat ons bezig
houdt ... maar niet over het gesprek dat we voeren. Dat gesprek zou dan
stoppen, of overgaan in een ander, veel moeilijker gesprek. - We kunnen
dus in beeldspraak, een excursie ondernemen naar dit eigenaardige ge-
spreksgebied.
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Dicht bij huis blijvend kan ons dan eerst opvallen, dat het 'we' en 'ons'
in de vorige alinea kan worden verstaan als een stylistische vorm voor
niet op de voorgrond dringend 'ik' en 'mij'. - Maar het kan ook 'wij sa-
men' betekenen. Wat 'mij' is overkomen, herkent de ander. Hij~zij kan
daarover meepraten. Die herkenning is geruststellend voor mij: ik heb niet
gedroomd of gefantaseerd. Indien wij daarover samen in gesprek komen, is
de wederzijdse herkenning gemeenschapsvormend. Het gesprek kan rijker
worden als er meer dan twee aan deelnemen; met meer dan tien wordt de
gemeenschapsvorming echter moeilijk.
Op gebaande wegen samen verder gasnde kunnen we nog veel meer aardige
dingen opmerken in ons dagelijkse taalgebruik. - Het is ook mogelijk, dat
we op iets moeilijker terrein ons een weg mceten zoeken. We moeten kijken
waar we onze voet zetten. - We merken op dat datgene waarover we praten
voor ons duidelijker, veelzijdiger, meer reëel wordt doordat wij elkaar
aanvullen. Dat is merkwaardig. Want de ander spreekt uit een ander geheel
van ervaringen, met een andere toekomstverwachting en een andere woorden-
keuze. Als dan toch wederkerig herkennen gebeurt, kan het gesprek een
gezamenlijk avontuur worden, waardoor we gaan deelnemen aan een gemeen-
schappelijke taal-wereld. Zulk gesprek kan voor de deelnemers 'bevrijdend'
werken, bevrijdend uit de begrensdheid van de eigen denk-wereld.
Vervolgens kunnen we opmerken dat zulk een gesprek tot iets nieuws kan
voeren. Doordat ik immers van de ander iets andere ervaring in iets andere
verwoording krijg sangereikt, kan ik mijn ervaring verruimen en op een
voor mij nieuwe wijze uitspreken. Als dit wederkerige gebeurt, met weder-
zijdse herkenning, dan kunnen wij samen door het gesprek tot helderheid
komen over iets wat tevoren voor ons beiden onduidelijk was, of zelfs nog
niet bestond.
Gesprek over min of ineer gemeenschappelijke eígen ervaringen maakt dus
vernieuwing mogelijk. Dat is natuurlijk bijzonder belangrijk bij de over-
gang nsar het leven in een snel veranderende msatschappij. Wat hier ge-
beurt laat zich enigszins verduidelijken door een vergelijking met het
zien. Door twee ogen kan ik immers iets zien, wat voor éénogigen onzicht-
baar is en dus niet bestaat. Om daarover te praten -anders zouden ook wij,
tweeogigen, het nauwelijks opmerken!- hebben wij een (voor éénogigen onbe-
grijpelijk) woord nodig, namelijk 'diepte'.
Toch is deze analogie enigzins misleidend. Want twee eenogigen zien geen
diepte, ook al kijken ze naar hetzelfde; 'hetzelfde' volgens wederzijdse
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erkenning in gesprek. In een productief gesprek gebeurt dus meer dan kij-
ken. Zoals ik (enkelvoud) met twee ogen iets kan zien (diepte) wat niet
met één oog zichtbaar is, zo kan ook 'de gespreksgemeenschap' (enkelvoud!)
iets gaan zeggen waartoe de deelnemers afzonderlijk niet konden komen. Het
gesprek wordt m.a.w. vooral produktief door het wederzijds 'verstaan' en
niet door het 'spreken' (om de beurt).
Door deze conclusie hebben wij, in de excursie-beeldspraak, een hoog gele-
gen punt bereikt. We bevinden ons in een andere wereld dan bij ons basis-
kamp. Daar deden zich allerlei zaken aan ons voor; de woordjes 'we' en
'ons' kunnen zus of zo worden gesproken en verstaan. Iedereen kan dat
opmerken. Vragen 'waarom?' zijn zinloos. - We kwamen evenwel uit in een
wereld van argumentatie. Hier worden zorgwldig overwogen zinnen gebruikt
met een regel-karakter. Zo krijg ik bijvoorbeeld in het algemeen van een
ander iets andere ervaring in iets andere bewoording aangereikt, ook als
we over 'hetzelfde' praten. Is dat niet het geval, dan is gesprek zinloos.
De uitgesproken regels komen dus niet voort uit abstractie en generalisa-
tie van een groot eantal gevallen, maar ze beschrijven de structuur van
wat je blijkbaar wel~niet kunt doen 'in het basiskamp'. Het zijn prak-
tische condities voor het leven op 'GRONDNIVEAU'. Het metaforische beklim-
men van het uitzichtpunt kunnen we dan 'NIVEAUVERHOGING' noemen. In de
excursie-beeldspraak blijkt dat hooggelegen punt namelijk een uiteinde te
zijn van een hoogvlakte. In dit 'BFSCHRIJVEND NIVEAU' beschrijven we de
structuur van onze feitelijk-concrete handelingsmogelijkheden in het
grondniveau.
Zonder beeldspraak betekent niveauverhoging een kwalitatieve verandering
van de gespreksgemeenschap als een geheel. De tsal van het beschrijvende
niveai~ kan, met een bekende term, een 'metatsal' worden genoemd t.o.v. de
taal van de het grondniveau. De zaken wsarover het gesprek in het be-
schrijvend niveau gaat zouden dan ook 'metazaken' gencemd moeten worden,
hetgeen weinig gebruikelijk is. En in de derde plaats zijn ook de deelne-
mers aan de niveauverhoging kwalitatief veranderd. Deze kwalitatieve ver-
andering van de gehele gespreksgemeenschap zou nu 'leren' genoemd moeten
worden. Leren en onderwíjzen kunnen zodoende een betekenis krijgen die los
is gemaakt van de blokkerende opvattingen 'overdracht' en 'vorming'. Hier
ligt dus een mogelijkheid voor zelfvernieuwing van onderwijs!
Weer terug in de beeldspraak zouden we in deze vlakte een volgend 'kamp'
kunnen inrichten. Naarmate we hierin thuis raken (deskundige worden),
kunnen zicli problemen aan ons voordoen met de gebruikte beschrijvende
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termen. Zouden we tot inzicht in de structuur van beschrijvingsmogelijkhe-
den komen, dan zouden we (moeizaam!) een tweede nivoverhoging hebben uit-
gevoerd. De pionierende wiskundigen spraken hier van 'THEORE'I'ISCH NIVEAU'.
De naam 'theoretisch' kan verwarrend werken omdat het hier niet om de
traditionele betekenis gaat. Een betere naam werd echter nog niet gevon-
den.
Aanvankelijk (50-er jaren) meenden de pioniers dat het theoretische niveau
onderwijsdoel moest zijn. Geleidelijk kwam men echter hiervan terug. Veel
wetenschap wordt in een beschrijvend niveau ontwikkeld. En zowel in de
wiskundige als in de natuurwetenschappelijke vakken blijkt het grondniveau
belangrijker dan men vroeger (in een rationalistisch kader) meende. Dat
geldt zeker voor de sociale wetenschappen, waarin men met een mede door
wetenschappelijk onderzoek veranderende werkelijkheid te maken heeft.
'Zelfvernieuwend vermogen' betekent in de eerste plaats: 'oog krijgen
voor' kleine veranderingen in het grondniveau en in de tweede plaats: taal
vinden om deze bespreekbaar te maken, ook in een beschrijvend niveau.
In het begin van 6.1 werden twee vragen gesteld waarop we nu kunnen ant-
woorden:
- Volgens de concepten 'gesprek' en 'niveauverhoging' is zelfvernieuwing
van onderwijs mogelijk en in het tijdperk van een snel veranderende
maatschappij is zulk een zelfvernieuwing zeer wenselijk.

- Het ligt in de lijn van de HOOP-dialoog een tweede spoorbeleid te ont-
wikkelen om zulk een zelfvernieuwing uit onderzoek en geordende discus-
sie te laten groeien.



í

IN 1990 REEDS VERSCHENEN

05 Rommert J. Casimir
Twee boeken over administratieve organisatie

06 Laszlo Bartalits, Járg Glombowski
Twee Visies op Oost-Europa

0~ Rommert J. Casimír
Infogame Users Manual

08 Raouf Jaïbi and Thijs ten Raa
An Asymptotic Theory of Discrete Choice



11

IN 1g91 REEDS VERSCHENEN

O1 Thijs ten Raa and Mark F.J. Steel
Revised ~;tnchnstic nnnlysis nf mi inful.-rnit.~uit mnr3cl



~ ii Ni~iiii~i r~ii~ i~ï~~uii


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48
	page 49
	page 50
	page 51
	page 52
	page 53
	page 54
	page 55
	page 56
	page 57
	page 58
	page 59
	page 60
	page 61
	page 62
	page 63
	page 64
	page 65
	page 66
	page 67
	page 68

