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Voorwoord 
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evaluaties. Deze evaluaties hebben betrekking op vele facetten van de leef-
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aan hem veel dank hiervoor. 
Een speciaal woord van dank ís uiteraard gericht aan mijn promotor, Prof. Dr. Robert-
Jan Simons, die onder andere een duidelijke lijn bracht in de opzet van het onderzoek. 
Ik wil hem hierbij zeer hartelijk dankzeggen voor zijn inzet en betrokkenheid, die mij 
zeer geholpen hebben dit onderzoek naar behoren af te ronden. 
Met betrekking tot het onderzoek wil ik vervolgens de volgende personen van harte 
danken: De 40 docenten en 500 studenten van de Hogeschool die zo bereidwillig en 
vriendelijk waren hun medewerking aan mijn onderzoek te verlenen. Een speciaal 
woord van waardering voor jullie inspanningen. Een apart woord van dank hier voor de 
algemeen directeur van de Hogeschool, Louis Pullens, die mij toestemming verleende 
voor de uitvoering van het onderzoek op de Hogeschool. 
Daarnaast ben ik veel dank verschuldigd aan Chris Michels, die vaardig de analyses 
voor mij uitvoerde. Tevens mijn grote waardering voor Marcel Zagers, die met zijn 
slimme inzicht op indrukwekkende wijze met variabelen en data wist te "goochelen" en 
mij met raad en daad bijstond. 
De medewerkers van het IOWO-KUN wil ik tevens niet nalaten te vermelden. Zij wisten 
zowel met grote'snelheid als met veel vakmanschap de evaluatiegegevens van het 
onderzoek te verwerken. 
Veel dank aan Frits Litmaath, aan mijn dochter Milou en haar vriend Maurice Peeters 
voor het nalopen van het proefschrift op taalgebruik. Eveneens veel dank aan Willem 
Beekhuis voor de eindcorrectie, zijn grote bereidwilligheid en zijn zowel enthousiaste 
als kritische instelling. In dit dankwoord mag ook June Burke, onze goede huisvriendin, 
niet ontbreken. Haar wil ik nogmaals danken voor de vertaling van de samenvatting in 
het engels. 
Tenslotte, last but not least, een speciaal woord van dank voor Lisa Achten, die op 
uitstekende wijze mijn slordige knip- en plakwerk in een eerste getypte versie wist om te 
toveren. 
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D 
HOOFDSTUK 1: 
EVALUATIE VAN EN FEEDBACK OP LESGEDRAG 

1. Inleiding 

De zorg voor de kwaliteit van het onderwijs is een wezenlijk onderdeel van het 
functioneren van iedere hogeschool. Bij de Hogeschool Nijmegen, Educatieve Sector 
(vóór 01.01.1994 Katholieke Pedagogische Hogeschool Nijmegen-Arnhem) krijgt deze 
zorg speciale aandacht. Om deze zorg gestructureerd aan te pakken heeft de 
Hogeschool een "Plan voor Kwaliteitszorg" ontwikkeld. Hierin wordt onder andere 
beschreven hoe de Hogeschool via een standaardprocedure systematisch 
evaluatieonderzoek verricht met het oog op optimalisering van de kwaliteit van de 
instelling. De studenten vormen een belangrijke schakel in het kader van de 
kwaliteitszorg omdat zij het onderwijs op de Hogeschool beoordelen. Studenten 
evalueren het onderwijs sinds 1986 met behulp van het systeem DOE (docent- en 
onderwijsevaluatie). De studenten vullen evaluatieformulieren in, waarop zij de lessen 
van hun docenten beoordelen. Door deze evaluatiegegevens te verzamelen krijgt men 
een beeld van de gewenste veranderingen in lesgedrag van de docenten en kan de 
Hogeschool werken aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. In de praktijk 
worden de gegevens echter niet gebruikt om het lesgedrag van docenten daadwerkelijk 
te verbeteren. Aan de door de studenten gewenste veranderingen wordt op deze wijze 
voorbijgegaan. In het onderzoek dat in dit proefschrift wordt beschreven wordt 
geprobeerd voor dit probleem oplossingen te vinden. Nagegaan wordt of uitbreiding van 
de evaluatiemogelijkheden daadwerkelijk verbeteringen van het lesgedrag op zal 
kunnen leveren. 

1.1 Context van het onderzoeksproject 
Reeds geruime tijd wordt op de Hogeschool gebruik gemaakt van studentenoordelen 
om het onderwijs te verbeteren. Eén van de vragen die aan de studenten gesteld wordt, 
luidt: Hoe vind je de presentatie van de docent? Dit is een belangrijk gegeven voor een 
docent, want een groot deel van zijn taak bestaat uit het overdragen van leerstof. 
Uit de evaluatiegegevens van de Hogeschool blijkt dat docenten door de jaren heen 
doorgaans hetzelfde scoren voor hun leerstofpresentatie. Het onderzoek naar 
lesgedrag blijft dus beperkt tot het registreren van dat lesgedrag en actie naar 
verbetering ontbreekt, of de actie van de Hogeschool leidt niet tot de gewenste 
veranderingen. De dataverzameling die door de Hogeschool wordt uitgevoerd, mag 
echter geen vrijblijvende zaak zijn. Zij is destijds in het "Plan voor Kwaliteitszorg" 
opgenomen met de uitdrukkelijke doelstelling het onderwijs te verbeteren. Naar mijn 
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mening dient de dataverzameling hand in hand te gaan met een soort "in-service 
training", die erop gericht is daadwerkelijke veranderingen in lesgedrag op te leveren. 
Echter één van de conclusies die uit intern onderzoek naar voren is gekomen, is dat de 
tot op heden gehanteerde evaluatievragen te weinig handvatten voor verandering 
opleveren. De term presentatie van leerstof is te algemeen, te abstract, niet praktisch 
hanteerbaar. Zo kan onder presentatie verstaan worden de ordening van 
leerelementen, maar mijns inziens dient ook de variëteit aan werkvormen hieronder te 
vallen. Het begrip presentatie moet derhalve beter in beeld gebracht worden door 
verschillende aspecten van presentatie aan te geven. De docent dient minstens te 
onderkennen wat die gegevens voor hem betekenen. Dat kan wanneer de docent weet 
over welke aspecten van het lesgedrag veranderingen gewenst worden. Alleen dan kan 
de docent gemotiveerd worden om een andere aanpak te overwegen. Iets 
vergelijkbaars kan worden gezegd van een functioneringsgesprek, dat zonder actie 
daarna maar een half gesprek is (Zwart, 1993). Het uiteindelijke doel hiervan is immers 
het persoonlijk functioneren van de docent te stimuleren ten gunste van de persoon 
zelf, maar ook ten dienste van school en onderwijs. Met het oog op deze twee 
redeneringen is een nieuwe beoordelingsprocedure ontwikkeld, waarin het presenteren 
van leerstof over 25 criteria wordt verdeeld, zodat de mogelijkheid wordt gegeven, dat 
de docent -via feedbackgesprekken- bepaalde aspecten van zijn lesgedrag kan 
verbeteren, eventueel gekoppeld aan functioneringsgesprekken achteraf. 

1.2 Achtergronden 
De informatie die vrij komt bij studentenevaluaties dient te worden gebruikt om de 
kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De vraag is of er sprake kan zijn van 
kwaliteitsverbetering met de tot nu toe gevolgde procedure. 
Om op boven gestelde vraag antwoord te kunnen krijgen, bekijken wij eerst de huidige 
gang van zaken bij de evaluatieprocedure zoals die op de Hogeschool wordt 
gepraktiseerd. Binnen de Hogeschool wordt geprobeerd aan de hand van een aantal 
vragen informatie te verkrijgen over de gang van zaken en over eventuele knelpunten in 
het onderwijs. Hèt verzamelen van deze informatie vindt plaats in het kader van de 
kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering. Het terugkoppelen van de gegevens naar 
de docenten is dan een belangrijk aspect om de gesignaleerde knelpunten te 
verbeteren. Hiertoe is binnen de Hogeschool reeds een beperkte evaluatieprocedure 
ontwikkeld, bestaande uit vijf items. 

1. Vind je dat de inhoud van deze module je voldoende voorbereidt op je beroeps 
praktijk? 

2. Hoe vind je de boeken, artikelen, pakketten e.d. die bij deze module worden 
gebruikt? 

3. Zijn de studieactiviteiten voor deze module binnen de geplande tijd uitvoerbaar? 
4. Wordt de lestijd in deze module efficiënt gebruikt? 
5. Hoe vind je de presentatie van de docent? 

Voor de beantwoording wordt gebruik gemaakt van een vijfpuntsschaal die loopt van 
zeer slecht (1) tot en met zeer goed (5). De werkwijze bestaat uit de volgende 
onderdelen: 
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1. Het printen van vragenformulieren. Dit betekent het aanbrengen van klasidenti
ficaties, moduletitel en vijf vragen per optisch leesbaar formulier. Op een 
dergelijk formulier kunnen de vragen van drie vakken worden vermeld. 

2. Het verspreiden en inzamelen van de ingevulde formulieren. 
3. Na het inlezen van de formulieren door het IOWO (instituut voor 

onderwijskundige dienstverlening), het analyseren van de gegevens per vak. 
4. Het geven van de grafische rapportage van de resultaten aan de docent. 
5. Het geven van de grafische rapportage van alle klassen van de vakgroep aan de 

vakgroepmentor. 
6. Het geven van de grafische rapportage van alle klassen aan de resonansgroep. 

Deze groep bestaat uit de betrokken docenten van het geëvalueerde vak en 
vertegenwoordigers van de studenten, twee uit iedere klas. Hier worden door 
beide partijen de gegevens toegelicht met de bedoeling de knelpunten te 
verbeteren. 

Wat dient te gebeuren om de procedure te verbeteren? Mijn standpunt is, dat de 
evaluatiegegevens intensiever benut dienen te worden. Indien studenten worden 
beschouwd als de informatiebron bij uitstek, dan mogen zij ook verwachten dat aan de 
evaluatiegegevens de juiste aandacht wordt besteed (De Jeu, 1983). Derhalve zou de 
evaluatieprocedure zodanig dienen te worden bijgesteld, dat deze niet slechts 
informatie verschaft over het lesgedrag van de docent, maar tevens suggesties aanreikt 
om zijn lesgedrag in de gewenste richting te veranderen. Eerst dan kan de Hogeschool 
aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs toekomen. Daarnaast moet de feedback 
worden geïntensiveerd. 

1.3 Probleemstelling, legitimering en onderzoeksvragen 
Om antwoord te krijgen op de vraag bij welke wijze van evalueren docenten het meest 
baat zouden kunnen hebben, wordt in deze studie uitgegaan van de volgende 
tweeledige probleemstelling: 

A. Hoe kan de evaluatie zodanig worden bijgesteld dat registratie van 
studentenoordelen daadwerkelijk leidt tot verbetering van lesgedrag? 
Specifiek wordt nagegaan of de vragen die de docent inzicht geven op de 
verschillende aspecten van lesgedrag het gewenste effect opleveren. 

B. Wanneer meer informatie wordt gegeven over lesgedrag, wordt dan wellicht een 
effectieve situatie voor feedback gecreëerd? 
Concreet zal worden nagegaan of de feedbacksituatie kan worden 
geoptimaliseerd 

Naar aanleiding van bovengenoemde probleemstelling worden de volgende 
onderzoeksvragen geformuleerd: 
1. Welke invloed heeft het inzetten van de bestaande meetprocedure op 

lesgedrag? 
2. Welke invloed heeft het inzetten van een nieuwe meetprocedure op lesgedrag? 
3. Welke invloed heeft het toevoegen van een feedbackgesprek op lesgedrag? 
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4. Welke invloed heeft de combinatie van het feedbackgesprek en de vernieuwing 
van de meetprocedure op lesgedrag? 

1.4 Plaatsbepaling van het onderzoek in de literatuur 

In de bestaande procedure van de Hogeschool wordt de inbreng van de studenten te 
weinig benut. Zij worden niet of nauwelijks betrokken bij de mogelijke 
kwaliteitsverbetering die zij in hun evaluaties aangeven. Deze situatie komt niet alleen 
bij de Hogeschool Nijmegen voor, zo blijkt uit nationaal en internationaal onderzoek. Zo 
stelt van Os (1987, 25): "De evaluatiedata geven duidelijk aan welke veranderingen 
gewenst zijn, maàr de stap naar 'wat daaraan gedaan kan worden' berust in de meeste 
gevallen op puur toeval omdat grondig onderzochte strategieën voor verandering nog te 
veel ontbreken. Echter een evaluatie die niet wordt gevolgd door een beslissing, is een 
nutteloze onderneming". Ook Dixon (1990, 2) deelt deze mening. Zij schrijft hierover: 
"Evaluation-data are just that data. They are important only if used for some purpose". 
Dixon heeft naar mijn mening gelijk dat evaluaties alleen dan zin hebben, wanneer ze 
gebruikt worden om de gewenste veranderingen aan te brengen. Om het hiervoor 
gestelde te kunnen bereiken is het noodzakelijk om studenten bij dit veranderings
proces actief te betrekken. Temeer daar een veel gehoorde klacht is: "je moet per 
trimester ettelijke evaluaties invullen en je ziet er nooit iets van". Van der Linden (1992, 
23) bevestigt dit: "Wanneer de opleiding de signaleringsgegevens serieus neemt, dan 
zal in veel gevallen naar aanleiding van de rapportages met studenten gesproken 
moeten worden over het genoten onderwijs en hun waardering daarvan; dit om beter 
zicht te krijgen op de oorzaken van gesignaleerde problemen". 
Een andere reden om de evaluatiedata serieus te nemen is het gegeven dat 
studentenoordelen betrouwbaar zijn. Volgens Verbeek (1992) blijkt uit Amerikaans 
onderzoek dat studentenoordelen een redelijk tot goede betrouwbaarheid vertonen. Dat 
de evaluaties van studenten betrouwbaar zijn, wordt ook door Gijselaars (1988,92-93) 
bevestigd: "Het blijkt dat de betrouwbaarheid van studentenoordelen over het geheel 
genomen hoog is. Onderzoek naar de validiteit van studentenoordelen heeft over het 
algemeen redelijk goede resultaten opgeleverd". 

Als we over betrouwbaar spreken, bedoelen wij daarmee de herhaalbaarheid van de 
metingen; een meting heet betrouwbaar als bij verschillende metingen aan dezelfde 
subjecten nagenoeg dezelfde meetresultaten verkregen worden (Wollenberg, 1988). 
Babbie (1986, 109) zegt over betrouwbaarheid: "reliability is a matter of whether a 
particular technique, applied repeatedly to the same object, would yield the same result 
each time". Yin (1989, 45) concludeert dat "the objective is to be sure that, if a later 
investigator followed exactly the same procedures as described by an earlier 
investigator and conducted the same case study all over again, the later investigator 
should arrive at the same findings and conclusions". Een betrouwbare meetprocedure 
is nog niet vanzelf een goede procedure. De vraag is daarbij van belang of de 
procedure daadwerkelijk de taak vervult, waarvoor die is ontworpen. Maso (1987, 35) 
stelt dat gegevens het meest waardevol zijn voor zover ze niet gebaseerd zijn op 
gevoelens of vooroordelen van de onderzoekers (betrouwbaarheid), terwijl ze wél een 
uitdrukking zijn van wat die onderzoekers willen weten. De constructvaliditeit speelt een 
belangrijke rol in het bepalen of een instrument of procedure meet wat die geacht wordt 
te meten. Wollenberg (1988,55) schrijft over het begrip validiteit het volgende: "Wil men 
de predictieve validiteit van een meetinstrument verbeteren, dan is inzicht in de 
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theoretische basis van de predictieve validiteit onmisbaar. De constructvaliditeit houdt 
zich bezig met de theoretische basis van samenhangen tussen meetinstrumenten, dus 
ook die we kennen als een predictieve validiteit. Idealiter is een hoge predictieve 
validiteit de vrucht van een hoge constructvaliditeit." 
In constructvaliditeit gaat het om het feit of de meetprocedure zich gedraagt zoals het 
zich volgens de theorie zou moeten gedragen. "Construct validity: establishing correct 
operational measures for the concepts being studied", (Yin, 1989, 41). Babbie {1996, 
113): "construct validity is based on the way a measure relates to other variables within 
a system of theoretical relationships." In het onderhavige onderzoek wordt ervan 
uitgegaan dat docenten die aan de hand van een uitgebreide vragenlijst over lesgedrag 
feedback krijgen eerder hun lesgedrag zullen veranderen dan docenten die feedback 
krijgen aan de hand van een korte, meer algemene vragenlijst. Treedt dit verschijnsel 
op, dan draagt dit resultaat bij aan de constructvaliditeit van de meetprocedure. 
Wollenberg (1988, 56) voegt daar nog aan toe: "Een goede theorie staat toe relaties 
tussen psychologische grootheden te specificeren. Dit geheel van samenhang tussen 
psychologische grootheden heet nomologisch netwerk, een andere manier om 
constructvaliditeit te onderzoeken." Hij wil daarmee aangeven dat het meetinstrument 
het patroon van samenhangen moet vertonen zoals dat door de theorie gespecificeerd 
wordt. Moss (1992, 223) schrijft daar het volgende over: "construct validity is most 
efficiently guided by the search for plausible rival hypotheses or alternative explanations 
of test scores, and Messick (1980) hailed the search for rival hypotheses as the 
hallmark of construct validation". Moss (1992, 234) versterkt het bovenstaande nog 
door toe te voegen dat constructvaliditeit voorziet in een wetenschappelijk bruikbare 
basis om de validiteit van een test te bevestigen: "construct validation rarely results in a 
summative decision whether or not a given interpretation is justified. More typically, the 
outcomes of a given study or line of research result in the modification of the test, 
construct, the conceptual framework surrounding the construct, or all three. Thus, 
construct is as much an aspect of test development as it is of a test evaluation". 

1.5 Indeling van dit onderzoek 
In dit onderzoek ligt een van de hoofdaccenten op de aard van de vragen bij de 
evaluatie. 
In hoofdstuk 2 wordt op deze problematiek ingegaan door criteria voor evaluaties door 
studenten vanuit de literatuur en vanuit de praktijkervaring te belichten. 
Het andere hoofdaccent ligt op de feedback. 
De vraagstelling in hoeverre systematische feedback het lesgedrag kan verbeteren 
wordt beschreven en verantwoord in hoofdstuk 3. Hier ligt de nadruk vooral op het 
procesmatig benaderen van verandering van lesgedrag op grond van gesignaleerde 
knelpunten. Ingegaan wordt met name op het belang van feedback op het lesgedrag , 
Gezien het doel van dit onderzoek bestaat de eerste fase van het onderzoek uit de 
beantwoording van de volgende vragen: 

welke vragen vinden studenten belangrijk wanneer zij lesgedrag evalueren? 
hebben docenten andere vragen, wanneer zij het over lesgedrag hebben? 

In hoofdstuk 4 worden de resultaten gepresenteerd van een analyse van de studenten-
evaluaties en wordt de constructie beschreven van een nieuwe meetprocedure, die is 
ontwikkeld om de evaluatie van het lesgedrag van de docent te laten resulteren in 
daadwerkelijke verandering van dat lesgedrag. 
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Een pilot-onderzoek naar de effecten van vragen die betrekking hebben op de 
verschillende aspecten van lesgedrag en systematische feedback wordt in hoofdstuk 5 
gepresenteerd. 
In het hoofdonderzoek ligt primair het accent op een nieuwe vragenlijst en 
systematische feedback, om de docent in staat te stellen zijn lesgedrag te verbeteren. 
In hoofdstuk 6 worden opzet en resultaten van dit onderzoek uiteengezet. Onderzocht 
is in hoeverre het verschil in beoordeling van lesgedrag met de nieuwe vragenlijst met 
die van de bestaande lijst groter wordt, afhankelijk van het feit of al dan niet een 
feedbackgesprek plaats vindt. In hoofdstuk 7 worden de effecten van de vragenlijsten 
en feedback per docent onderzocht. Tevens is de evaluatie op naam uitgevoerd, om te 
kunnen nagaan in hoeverre de student van mening verandert. 
In hoofdstuk 8 tenslotte, volgt een algemene discussie, waarin de resultaten van het 
onderzoek worden bekeken in relatie tot de gestelde vragen. 
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Ξ 
HOOFDSTUK 2: 
CRITERIA VOOR STUDENTENEVALUATIES 

2.1 Inleiding 
Een belangrijk onderdeel van het evaluatieproces is naar mijn mening het stellen van 
de juiste vragen. Vastgesteld dient te worden welke vragen de door studenten 
gewenste verandering zo volledig mogelijk in beeld brengen. Om dit te realiseren, 
moeten er mijns inziens andere vragen gesteld worden dan tot op heden gebruikelijk 
was. Om helder te krijgen welke vragen goed lesgedrag in kaart brengen, moet eerst 
duidelijk worden .wat onder goed lesgedrag verstaan wordt. In dit hoofdstuk worden 
meningen en onderzoeksresultaten vanuit de literatuur gekoppeld aan de leservaring 
van de onderzoeker. De interactie tussen docenten en studenten neemt hierbij een 
belangrijke plaats in. 
De Jong (1992) beschrijft de interactie tussen studenten en docenten als een 
continuüm, waar tussen de polen leerling-gestuurd en leraar-gestuurd onderwijs een 
ordening mogelijk is, die loopt via zelfontdekkende , geleid ontdekkend, observerend, 
geleid articiperend, en context onafhankelijk leren tot directe instructie en dialogisch 
onderwijzen. Goed lesgedrag vindt derhalve ook plaats binnen deze polen. 
De criteria voor goed lesgedrag worden gepresenteerd in paragraaf 2.2. en in 2.3. 
wordt ingegaan op de vraag in hoeverre effectief onderwijs goed lesgedrag 
ondersteunt. In paragraaf 2.4. worden enkele overwegingen bediscussieerd die van 
belang zijn voor het ontwerpen van een evaluatieprocedure. Tenslotte volgt de 
afsluiting in paragraaf 2.5. 

2.2 Wat is goed lesgedrag? 
In deze paragraaf wordt een poging ondernomen kenmerken van goed onderwijs te 
omschrijven. Dit is eigenlijk een onmogelijke opgave omdat er vele visies zijn op 
onderwijs en dus ook op wat goed onderwijs genoemd wordt. Getracht is een 
evenwicht te vinden tussen persoonlijke opvattingen en in de literatuur aangetroffen 
meningen en onderzoeksresultaten. Allereerst mag het beheersen van de leerstof als 
kenmerk worden opgevoerd. Naar de mening van de onderzoeker zal een optimale 
leerstofbeheersing een gunstige invloed op de interactie tussen docent en student 
uitoefenen. 
"Bij goed lesgedrag staat de docent zodanig boven de stof, dat hij in staat is aan te 
geven welke aspecten van de leerstof welke mentale handelingen bij de studenten 
uitlokken", aldus Standaert en Troch (1988, 31), Zij ondersteunen hiermee het eerder 
genoemde kenmerk en geven daarnaast invulling aan de soort interactie, namelijk dat 
de docent zich op het niveau van de student kan afstemmen. 
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Het duidelijk aangeven van de lesdoelen aan het begin van de les en indien 
noodzakelijk terugblikken op de lesdoelen van de vorige les mag vervolgens als 
kenmerk worden aangegeven. Veenman (1992, 242) zegt hierover het volgende: "Een 
leraar die bij het begin van zijn les een samenvatting geeft van de voorafgaande 
leerstof, de benodigde voorkennis ophaalt en duidelijk aangeeft wat de lesdoelen zijn, 
helpt de leerling om betekenis te geven aan de nieuwe leerstof'. Hij geeft het belang 
aan van betekenis kunnen geven aan de leerstof. Hij deelt hiermee de mening van de 
onderzoeker, dat op deze manier de student de gelegenheid krijgt de leerstof beter te 
bevatten. 
De leeromgeving van de student kan mijns inziens worden geoptimaliseerd wanneer de 
docent zijn leerstof duidelijk kan overbrengen, en wel zodanig dat de student het 
betekenis geven aan de leerstof kan uitbreiden. Scheerens (1989, 199) verwoordt dit 
zelfde als volgt: "Goed lesgedrag is afhankelijk van de mate waarin de docent erin 
slaagt om via een heldere instructie de student te helpen zich de leerstof zo efficiënt 
mogelijk eigen te maken." 
Het betekenis geven aan de leerstof kan ons inziens verder worden geïntensiveerd 
wanneer de docent zoveel mogelijk tracht iedere student bij zijn uitleg te betrekken. Dat 
kan wanneer hij zich realiseert dat niet iedere student zijn betoog kan volgen. Hij moet 
in dat geval extra aandacht besteden aan niet voldoende begrepen onderwerpen. 
Caroli (1963) merkt hierover op, dat regelmatige evaluatie en feedbackmomenten de 
docent zicht geven op de deficiënties bij zijn studenten. Door het onderkennen van de 
problemen van de student zal de docent zich bovendien bewust worden van het belang 
iedere student te betrekken bij het onderwijsleerproces. Dan wordt een omgeving 
gecreëerd die de student uitnodigt aan het leerproces deel te nemen. Door de juiste 
afstemming van de instructie op de mogelijkheden van de student, zal de student actief 
betrokken worden bij de leerstof. 
De Jeu (1983) ondersteunt deze opvatting. Systematische evaluaties van lesgedrag 
maken duidelijk dat de docent zich onder andere bewust kan worden van de noodzaak 
van een uitnodigende leeromgeving teneinde de student beter bij de instructie te 
betrekken. 
Een belangrijk vereiste bij het lesgeven is mijns inziens verder, dat de docent zijn 
didactisch handelen in verband kan brengen met de leerprestaties van de student. Dit 
vereist onder meer dat hij die didactische werkvorm hanteert, waarmee de 
nagestreefde doelen het best kunnen worden bereikt. Het hangt af van het leerdomein, 
de te bereiken leerdoelen en de samenstelling van de leergroep welke werkvormen de 
docent kiest. De docent dient naar mijn mening dan ook vooral flexibel te zijn in het 
hanteren van de didactische werkvormen. 

Het hoofdkenmerk van goed lesgedrag is naar de mening van de auteur: "in hoeverre is 
de docent in staat de betrokkenheid van de student met de leerstof gedurende de les 
op te bouwen en vast te houden". Dit is de kern van goed lesgedrag. Scardamalia en 
Bereiter (1983, 39) ondersteunen deze stellingname als volgt: "It's important that the 
teacher gets inside the student's mind and makes contact with what is in there. The 
basic problem of making contact with the student's understanding however is gaining 
and holding student interest". 
Wanneer de docent bovengenoemde vaardigheden op juiste wijze hanteert zullen de 
studenten, met name van lerarenopleidingen, hem gaan zien als een oriëntatie voor 
hun eigen lesgeven. Simons (1992, 7) zegt hierover: "In de eerste plaats is het van 
groot belang dat de docent zich realiseert dat hij fungeert als expertmodel of als 
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voorbeeld. De docent moet de student laten zien, demonstreren, hoe je in zijn 
vakgebied het beste kunt leren en denken en waarom dit leuk is." 

Samenvattend kan worden gesteld dat het lesgedrag van de docent goed genoemd 
kan worden wanneer hij gedurende de les aan de volgende aspecten aandacht 
schenkt: 

boven de leerstof staan; 
heldere instructie; 
op de lesdoelen afgestemde didactische werkvormen; 
regelmatige feedbackmomenten; 
uitnodigende leeromgeving; 
de docent als expertmodel; 
de betrokkenheid van de student met de leerstof realiseren. 

2.3 Goed lesgedrag is effectief onderwijs 
In de vorige paragraaf werden kenmerken van goed onderwijs vooral gerelateerd aan 
de aard van de interactie tussen studenten en docenten. In de onderhavige paragraaf 
wordt ingegaan op de relatie van het lesgedrag en de effecten op de studenten. Welke 
kenmerken van lesgedrag dragen, volgens de onderzoeksliteratuur en de ervaring van 
de auteur bij tot effectief onderwijs? 
Naar de mening van de onderzoeker is een belangrijk kenmerk van effectief onderwijs 
het taakgericht besteden van de leertijd. Dit houdt in dat de student met volle aandacht 
op zijn taak gericht is en daar effectief mee bezig is. 'Taakgerichte leertijd is de leertijd 
die daadwerkelijk aan leren wordt besteed", aldus Veenman, Lem en Nijssen (1990, 
21). De docent gebruikt zijn tijd effectief wanneer hij de toegekende tijd voor lesgeven 
omzet in taakgerichte leertijd. Veenman e.a. (1990) vult het begrip "taakgericht" aan: 
naast het begrip taakgerichte leertijd, onderscheidt hij het begrip actieve leertijd. Actieve 
leertijd zegt iets over de manier waarop de tijd besteed wordt: effectief of niet. De tijd 
kan zinvol, minder zinvol of niet zinvol worden besteed. Simons (1992, 228) zegt 
hierover het volgende: "Wij gaan ervan uit dat de verhoging van de effectiviteit van het 
onderwijs vooral te maken heeft met een vergroting van de effectieve, actieve leertijd 
van de studenten en met een betere begeleiding bij de terugkoppeling op de activiteiten 
van de studenten". 
Een belangrijk aspect bij het effectief lesgeven is de manier waarop de docent instructie 
geeft. Hoe slaagt de docent erin zijn leerstof af te stemmen op de mogelijkheden van 
de student, zodat deze actief kan deelnemen aan het onderwijsleerproces? 
Ik sluit hier aan bij de opvatting van Stevens, Bode en Molendijk (1991, i35):"Het 
succes van taakgericht gedrag vindt zijn oorzaak in het feit dat de docent zijn 
onderwijsleerproces zodanig organiseert dat de student de taak aan kan, zowel 
cognitief als affectief'. De effectieve docent controleert regelmatig in zijn les in hoeverre 
perspectiefverschillen tussen hem en zijn studenten de productiviteit van de 
taakgerichtheid kunnen blokkeren. Wanneer zich perspectiefverschillen voordoen leidt 
dit tot afstemmingsproblemen. Van afstemming tussen docent en student is sprake 
wanneer de docent de taakbeleving van de student zodanig ondersteunt, dat deze met 
aandacht en volharding aan het werk gaat en aan het resultaat persoonlijke voldoening 
ontleent. Bij de effectieve docent kunnen we spreken van een dynamische interactie 
tussen docent eri student. De docent gaat na of de student actief betrokken is bij de 
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instructie door regelmatig evaluatie- en feedbackmomenten in te bouwen. De docent 
weet daardoor hoe de leerstof bij de student overkomt. 

De effectieve docent nodigt de student uit om zijn taakverwachting en taakbeleving te 
verwoorden. De docent weet door deze strategie wat voor de student haalbaar is. 
Stevens e.a. {1991) sluiten hierbij aan. Kern van deze afstemmingsstrategie is dat de 
docent de student in een taaksituatie uitnodigt om zijn verwachtingen en waarderingen 
ten aanzien van de taak te verwoorden. De docent weet hierdoor, aan welke taak- en 
belevingsaspecten met de student moet worden gewerkt. Dit betekent het reduceren 
van onzekerheid en overeenstemming zien te bereiken over een door de student als 
haalbaar ervaren taak. De manier van uiten van de docent bij deze taakstelling kan 
directief of responsief van aard zijn. 
De betekenis van een uiting is directief, wanneer de docent zijn eigen opvattingen en 
verwachtingen centraal stelt. De betekenis is responsief, wanneer de docent de 
student in de gelegenheid stelt zijn eigen verwachtingen en waarderingen in verband 
met de taak te verwoorden. Het zal duidelijk zijn dat in de meeste gevallen het 
responsieve gedrag de voorkeur krijgt, immers dan kan de student zijn 
taakverwachting en taakbeleving goed verwoorden en onder de aandacht brengen van 
de docent. Ook Kuyer (1985) is van mening dat het responsief gedrag van de docent 
in de meeste gevallen de voorkeur heeft om het onderwijs zo effectief mogelijk te laten 
verlopen. 

Een belangrijk aspect bij het lesgeven is de organisatie van de les: in hoeverre brengt 
de docent een duidelijke structuur in zijn betoog aan? Kenmerken van curricula die 
effectieve instructie bevorderen zijn, volgens Slavenburg (1986): een duidelijke 
structuur, een expliciete doelomschrijving, een expliciete leerstofopbouw en 
regelmatige evaluatie- en feedbackmomenten. De efficiëntie wordt mede positief 
beïnvloed wanneer de docent een logische sequentie in de leerstof aan kan geven en 
zijn organisatorisch handelen in verband kan brengen met hetgeen hij de student wil 
leren. Span (1988) sluit zich hierbij aan: Effectieve docenten hebben een duidelijke lijn, 
een duidelijk zicht op wat zij studenten willen leren. Voor de student betekent dit onder 
meer dat de toegekende leertijd, de tijd dat de student taakgericht bezig is, optimaal 
wordt gebruikt. 
Het zal duidelijk zijn dat de student ook een grote verantwoordelijkheid draagt in het 
slagen van het lesproces. Deze verantwoordelijkheid bestaat onder meer uit het 
grondig voorbereiden van de leerstof voor de komende les. Carrol (1963, 15) schrijft: 
"Het kernbegrip bij het optimaliseren van de leertijd van de student is de tijd die door 
de student aan leren besteed wordt. Hier wordt ook de tijd bedoeld, die de student 
buiten de contactgebonden lessen aan de leertaak besteedt." 

Samenvattend kan gesteld worden dat wanneer onderstaande aspecten in het 
lesgeven zijn vertegenwoordigd er sprake zal zijn van effectief lesgedrag: 

taakgerichtheid; 
afstemming docent en student: responsiviteit; 
een goede organisatie van de les: structuur, expliciete doelomschrijving en 
duidelijke leerstofopbouw; 
regelmatige evaluatie- en feedbackmomenten; 
duidelijke afspraken over welke leerstof de student moet voorbereiden. 
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2.4 Relatie onderwijs en evaluatiecriteria 
Een belangrijk onderdeel in het evaluatieproces is het ontwerpen van de goede vragen. 
De vragen die bij de evaluatie gesteld worden moeten signaleren, hoe de studenten de 
betreffende modulen van het onderwijsleerproces waarderen. De vragen dienen om 
vast te stellen wat noodzakelijk is om beslissingen te kunnen nemen. 
In het kader van het ontwerpen van vragen wijst Dixon (1990, 72) op het belang van de 
vier fasen die moeten worden doorlopen bij het maken van een "meetinstrument" voor 
goed lesgedrag: "Four steps are involved in the process. First, the best thinking of the 
experts is reviewed and formatted into items for the tool. Second, experts' items are 
discussed and modified by the stakeholders (the instructors, designers, customers and 
HRD management) within that specific organization. Third, the tool is field tested and 
revised. Fourth, the tool is employed with considerable discretion, that is, treated as a 
set of guidelines, rather than as criteria". 

Het doel van de beoogde procedure is het verzamelen van informatie vanuit de 
verschillende situaties waarin het leren plaatsvindt. Het "meetinstrument" moet met die 
verschillen rekening houden en qua vraagstelling worden aangepast aan die 
verschillen. De situaties waarin leren plaatsvindt kunnen uiteenlopen van zeer 
gestructureerd, waarbij de docent de expert is en leiding geeft aan het verloop van de 
les, tot situaties waarbij de verantwoordelijkheid voor het verloop van de les ligt bij de 
groep. Bij dit laatste type situatie bereiden de studenten de leerstof voor en bespreken 
deze leerstof zelfstandig in groepen. Door de docent is de leerstof in leertaken 
beschreven, zodat de studenten met behulp van deze taken zelfstandig hun leerdoelen 
kunnen bereiken. De docent is bij deze werkwijze oproepbaar voor ondersteuning. 
Dixon (1990, 73), zegt over de laatst genoemde situatie: 'The instructor is a facilitator of 
the learning rather than a teacher who has the answers. The facilitator assists with 
process, but even then does not bear sole responsibility; instead, he offers suggestions 
for the group to consider". 

Hieronder volgen'twee verschillende manieren van werken: de gestructureerde manier 
van werken en de manier van werken waarbij de verantwoordelijkheid bij de groep ligt. 
Dit zijn voorbeelden van criteria voor evaluatie vanuit de Amerikaanse literatuur. 

De twee situaties waarin het leren plaatsvindt verschillen sterk; daarom zijn de criteria 
die voor de verschillende evaluaties gelden ook anders qua opzet en inhoud, te weten: 

A. Een set van criteria die bedoeld zijn voor de didactische werkvorm, waarbij de 
docent de expert is en de lesinhoud bepaalt; 

B. Een set van criteria waarbij de lesinhoud in grote mate afhankelijk is van de 
kritische inbreng van de studenten en waarbij de werksituatie van de les door de 
studenten wordt bepaald. 

Bij zowel A. als B. worden criteria genoemd waaraan tijdens de evaluatie aandacht 
moet worden besteed. 

ad Α.: 
Dixon (1990, 75-87) beschrijft de volgende criteria die toepasbaar zijn op het 
onderwijsleergesprek: De docent: 
D toont belangstelling voor de studenten; 
D geeft een overzicht van de les/module; 
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D gebruikt de voorkennis van de student bij zijn les; 
• gebruikt verschillende voorbeelden bij zijn les; 
D hanteert feedback; 
O heeft tempo in zijn les; 
G houdt zich aan zijn onderwerp; 
G beheerst de leerstof goed; 
D houdt de discussie centraal in de groep; 
D zorgt ervoor dat niet enkele studenten in de discussie domineren; 
D legt uit wat de student moet doen om het studiepunt te halen; 
O weet hoe hij met moeilijke studenten om moet gaan; 
G staat open voor andere visies; 
D vat samen wat geleerd is. 

ad В.: 
Dixon (1990, 88) heeft de volgende criteria in haar "Checklist for facilitator skills" 
opgenomen: De docent: 
G schept een klimaat van openheid en prettige samenwerking; 
D schept gelegenheid voor de deelnemers om te leren van de successen en het 

falen van elkaar; 
D stelt vragen die deelnemers helpt de achtergrond van hun mening te 

onderzoeken; 
G waardeert meningen vanuit de groep, maar confronteert ze ook met 

tegengestelde meningen; 
G helpt de groep door ze andere strategieën te geven; 
G geeft eenvoudigere strategieën om de problemen op te lossen; 
G formuleert vragen waardoor de studenten uitgedaagd worden in plaats van zich 

bekritiseerd te voelen; 
D verwerpt de verleiding om zijn eigen kennis of die van anderen te laten 

prevaleren; 
Q komt uit voor zijn eigen twijfels en onzekerheid, net als anderen; 
G beschouwt zijn oplossing of die van de groepsleden als het resultaat van de 

inspanningen van de hele groep; 
G blijft betrokken bij wat er in de groep gaande is, terwijl hij met observeren bezig 

is; 
G gaat doelmatig om met de gevoelens die de studenten voor hem hebben; 
Π moedigt kritiek aan op de facilitator; 
G behandelt de tegenvallers die de groep heeft als iets waarvan je leert. 

Pearson en Fielding (1992) bevestigen de indeling van Dixon door middel van het 
onderstaande model, waarin aan de ene kant de verantwoordelijkheid van het leren 
geheel bij de leraar, en aan de andere kant geheel bij de leerling ligt. 
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Graden van verantwoordelijkheid voor het volbrengen van leertaken 
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Figuur 1. Een model voor expliciete instructie, (uit: Pearson en Fielding, 1992) 

2.5 Afsluiting 
Over de relatie onderwijs en evaluatiecriteria is in de literatuur veel geschreven. Het 
heeft weinig zin te discussiëren over de vraag welk van de criteria het meest belangrijk 
is. Ze staan naast elkaar en beïnvloeden elkaar. Het hangt van de bedoeling van de 
evaluatie af, welke criteria men kiest. Zo zijn er gedragsbeschrijvende vragenlijsten die 
gebaseerd zijn op een bepaalde theorie over gedragsaspecten die voor lesgedrag van 
belang zijn. Van Wijk (1979) geeft een overzicht van wat het onderzoek op dit gebied 
heeft opgeleverd: Ze concludeert dat er verschil in opvatting bestaat over het aantal 
criteria dat nodig is om lesgedrag te beschrijven: het aantal varieert van 2 tot 14. Tabel 
2.1 geeft een indruk van de veelheid en de verscheidenheid van criteria die in acht 
verschillende studies worden gevonden. 
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STODIE 
Benzig 

Creager 

FACTOREN 
Instructor competence, Instructional competence, 
Empathy, Professional maturity 
Rapport, Professional impression 

:, feis&uctor characteristics, General course attfcide, 

Si 
Meredith 

, 7 Ж Й ^ ^ ...... 

Instructor impact, Instructor commitment, 
Instructional impact, Difficulty level, Satisfacton 
with instructional method, Attention level, 
Appropriate evaluation 

Friendly, Democratic behavior, Communication 
behavior, Organisation behavior, Academic 
emphasis, Attitude towards examinations 

Isaacson Skill, Feedback, Sîudent-teâcher rapport, 
<5»d i,-ti i ra A w o r l n a H ß r o i in I n t o r a r t i n n 

Tabel 2.1 Overzicht van factoren in lesgedrag ontleend aan Van Wijk (1979, 78). 

De auteur echter zoekt voorbeelden van criteria die de gestructureerde manier van 
lesgeven in beeld brengen. Het doel van de nieuwe procedure is het verzamelen van 
informatie vanuit de verschillende situaties gedurende het onderwijsleergesprek waarin 
het leren plaatsvindt. Daarom wordt voor dit proefschrift in belangrijke mate gebruik 
gemaakt van de gedragsbeschrijvende criteria van Dixon {1990), genoemd onder A 
(2.4.), van overige meningen in de literatuur en de ervaring van en de opvatting van de 
onderzoeker over dit onderwerp. Dan kan de mogelijkheid ontstaan de docent feedback 
te geven op zijn lesgedrag en dit gedrag daardoor te verbeteren. 
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S 

HOOFDSTUK 3: 
FEEDBACK 

3.1. Inleiding 
Het feedbackgesprek neemt een belangrijke plaats in de opzet van het onderzoek in. 
Hierbij wordt er van uitgegaan dat feedback alleen mogelijk is indien zowel studenten 
als docenten bereid zijn om van elkaar te leren. In paragraaf 3.2 wordt ingegaan op de 
mogelijkheid van reflectie ten aanzien van eigen lesgedrag. In paragraaf 3.3 wordt 
onderzocht onder welke omstandigheden een gunstig feedbackklimaat gecreëerd kan 
worden. Tenslotte wordt in paragraaf 3.4 aandacht besteed aan uitgangspunten bij 
evaluatie van feedback op lesgedrag. 

3.2 Kijk op eigen lesgedrag 
Waarom zouden leerkrachten de behoefte hebben hun onderwijsgedrag te verbeteren? 
Dat is een vraag waarop een goed antwoord gegeven dient te worden, wil men 
docenten motiveren om hun lesgedrag te verbeteren. Volgens Thijssen (1996) neemt 
de bereidheid en de mogelijkheid om te veranderen bij volwassenen met de jaren af. In 
zijn ervaringsconcentratietheorie geeft hij aan, dat er een toename van het aantal 
ervaringen plaatsvindt binnen een domein, dat steeds kleiner wordt. De docent wordt 
dus minder gemotiveerd om ervaringen buiten dat domein op te nemen. Echter, tussen 
mensen in dezelfde leeftijdsgroep zullen zich grote individuele verschillen voordoen. 
Westerop (1993,11) stelt dan ook: "Het belangrijkste motief om verbetering in je werk 
aan te brengen, ligt bij jezelf. Dat geldt niet alleen voor onderwijs, maar voor iedereen". 
Hieruit mogen we concluderen, dat een onderwijsinstituut de omgeving moet scheppen, 
waarbinnen de veranderingsbereidheid van de docent wordt bevorderd, en waar 
mogelijk geïnternaliseerd. 
Onderwijsgevenden zouden mijns inziens altijd op zoek dienen te zijn naar 
mogelijkheden voor verbetering van hun lesgedrag. Hij krijgt daardoor meer greep op 
het lesgedrag, zal zich meer gewaardeerd voelen door de studenten en daarnaast zal 
de onderwijsgevende eerder open staan voor suggesties van anderen. Uiteraard kan 
de docent het naar zichzelf kijken individueel ontwikkelen, anders zouden er geen 
goede docenten bestaan. Het is desalniettemin niet voor iedereen weggelegd om dit 
effectief en structureel te bewerkstelligen. 
ledere docent heeft immers een andere beginsituatie en andere persoonlijke 
mogelijkheden. Alleen al daarom mag de systematische hulp en begeleiding niet 
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ontbreken. Wanneer een docent vanaf het begin feedback op zijn lesgedrag krijgt, leert 
hij naar zichzelf te kijken en bovendien om te gaan met kritiek. 
Welke effecten de evaluatiegegevens hebben op het lesgedrag van de docent, hangt 
mijns inziens af van de mate waarin hij zich bewust is van zijn eigen functioneren. Een 
docent kan zich al dan niet bewust zijn van zijn lesgedrag. Een duidelijke fasering van 
de bewustzijnsmogelijkheden wordt aangegeven door Rapmund en Wijnen (1995, 73): 
"Er zijn vier bewustzijnsstadia tijdens het leerproces, te weten : 
1. onbewust van eigen onprofessionaliteit; 
2. bewust van eigen onprofessionaliteit; 
3. bewust professioneel bezig zijn; 
4. onbewust professioneel bezig zijn". 

In stadium 1 zal de docent allereerst bereid dienen te zijn om zijn eigen wijze van 
lesgeven ter discussie te stellen. De feedback op zijn lesgedrag zal dan een positieve 
bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van zijn lesstijl. De docent zal dan immers 
beter in staat zijn, zijn eigen lesgedrag op een juiste wijze te ontwikkelen wanneer hij 
een positief zelfbeeld heeft. 
In stadium 2 dient de docent op een constructieve wijze te leren omgaan met 
problemen die hij tegen zou kunnen komen. Daartoe is het noodzakelijk dat hij 
eventuele problemen leert te onderkennen, vervolgens zijn eigen rol daarbij gaat 
accepteren en uiteindelijk bereid is deze problemen op te lossen. 
In stadium 3 ligt de nadruk op het plannen en evalueren van zijn lesgedrag. Wanneer er 
sprake is van een situatie waarbij een planning beter is dan de vorige, kan gesproken 
worden van een juiste afstemming, die vervolgens naar een steeds hoger niveau van 
functioneren leidt. 
In stadium 4 beschikt de docent over een eigen lesstijl. Hier is de docent zich bewust 
van de manier waarop de sfeer in de klas beïnvloed kan worden door zijn gedrag. Hij 
kan hierbij de effecten van zijn lesgedragingen op de studenten voorspellen en is 
bekend met bepaalde werkmethodieken die de motivatie van de studenten kunnen 
verhogen. 
Uit bovenstaande kan de conclusie getrokken worden dat het effect van de evaluatie
gegevens in hoge mate afhankelijk is van het bewustzijnsstadium waarin de docent zich 
bevindt. Mijn verwachting is, dat hoe meer de docent de beschikking heeft over 
hulpmiddelen, des te meer hij zich bewust kan worden van zijn lesgedrag. 
Essentieel hierbij is echter de bereidheid van de docent zich open te stellen voor 
anderen. De docent dient onder andere goed te kunnen luisteren naar de gegeven 
feedback. 
Het is niet iedereen gegeven dit zichzelf eigen te maken. Om meer zelfinzicht te krijgen 
is het onder meer van belang dat de door de studenten gegeven kritiek positief wordt 
ontvangen door de docent, waarbij het lesgedrag van de docent daarop wordt 
aangepast; ook dat is een leerproces. 
De kritiek dient immers een middel te zijn om het lesgedrag op een positieve wijze te 
beïnvloeden. In het ontvangen van kritiek kan een docent ook groeien, mits deze kritiek 
opbouwend van aard is en met die kritiek constructief kan worden omgegaan. Het is 
van belang dat de kritiek een bepaalde betekenis voor de docent heeft. 
Rogers (1954, 101) merkt hieromtrent op: "Het zelf ontwikkelt zich positief, wanneer het 
in aanraking komt met betekenisvolle anderen." Hij wil hiermee zeggen dat het kunnen 
kijken naar zichzelf afhankelijk is van de omgeving waarin iemand zich bevindt. Van 
belang is dat het. leefklimaat zich leent voor zowel kritiek geven als kritiek ontvangen. 
Een docent dient zich kwetsbaar te durven opstellen. Dit is alleen mogelijk indien de 
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gegevens over de docent positief gehanteerd worden, door hem bijvoorbeeld 
alternatieven aan te reiken. 

Een docent wordt competenter wanneer hij beschikt over meerdere benaderingen voor 
verschillende lessituaties. Wanneer vakgroepen hun leservaringen zouden uitwisselen, 
zou een docent zijn groei naar goed lesgedrag mogelijk kunnen versnellen. 
Blijft uiteraard dat de verwachting is dat de ene docent zich meer openstelt voor advies 
dan de ander. Zelfkennis is hierbij noodzakelijk; het zijn mijns inziens de goede 
docenten die zich' regelmatig afvragen of ze wel op de juiste wijze bezig zijn. Vragen die 
men zichzelf stelt, kunnen ook in vakgroepvergaderingen ingebracht worden. Goedhart 
(1990) hanteert de term intervisie: een groepsgewijze benadering van het lesprobleem, 
waarin collega's zich buigen over door henzelf ingebrachte lessituaties. Men tracht het 
probleem goed te analyseren en vervolgens van oplossingssuggesties te voorzien. 
De school dient een klimaat te scheppen waarin docenten het tot hun taak beschouwen 
positief met kritiek om te gaan. Tenslotte citeren wij met instemming de bijna klassiek 
geworden visie van Oldendorff {1957, 45) op het zelf: "Het beeld dat wij ons hebben 
gevormd van de verwachtingen die anderen van ons hebben." 
De docent die zich serieus neemt, zal altijd zijn zelfbeeld bijstellen en zijn kijk op 
zichzelf aanpassen aan gewenste omstandigheden. 
Dit is mogelijk indien de school: 
a. het klassikale feedbackgesprek structureel in de evaluatieprocedure inbouwt; 
b. intervisie hanteert voor het groepsgewijs benaderen van lessituaties; 
с hulpmiddelen verschaft die de docent gegevens leveren ten aanzien van zijn 

functioneren. 

3.3 Feedbackgesprekken 
Wanneer het lesgedrag van de docent door studenten met behulp van de nieuwe 
procedure geëvalueerd wordt, gaan de studenten aan de hand van deze gegevens met 
hem over de verkregen resultaten in discussie. Hierbij is het mijns inziens van groot 
belang dat beide partijen de gegevens op dezelfde wijze interpreteren. 
Mastenbroek (1984, 320) schrijft: "Er is sprake van een effectieve communicatie als de 
ontvanger de boodschap op dezelfde manier interpreteert als de zender." 
Mastenbroek wil daarmee zeggen dat studenten op dezelfde lijn moeten zitten als de 
docent. Dit houdt in dat studenten begrijpen op welke wijze de boodschap opgevat 
dient te worden. Oomkes (1991, 67) zegt hierover: "Feedback is een reactie op de 
boodschap en er is sprake van een effectieve feedback wanneer de docent uit de 
reactie van de student begrijpt dat hij zijn boodschap op de juiste manier heeft 
geïnterpreteerd." Wanneer de docent aan de reactie van de student merkt, dat deze 
zijn boodschap niet juist interpreteert, zal hij zijn boodschap hetzij dienen aan te vullen, 
hetzij de boodschap op een andere manier dienen te omschrijven. 

Deze communicatie verloopt dan als volgt: de docent zendt een boodschap, de student 
ontvangt deze boodschap. De student reageert op deze boodschap en is dan zelf 
zender. De docent ontvangt op zijn beurt weer deze boodschap. Deze cyclische 
beweging herhaalt zich totdat beide partijen de boodschap op dezelfde wijze 
geïnterpreteerd hebben. 
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Dit beeld ziet er als volgt uit: 

Zender (docent) (1) 

Ш 

Boodschap (2) 

Ontvanger (student) (3) 

w с 
Zender (student) (4) 

Feedback (5) 

Ontvanger (docent) (6) 

Het gaat er uiteraard om dat beide partijen het over hetzelfde hebben. Bovendien 
dienen de gehanteerde argumenten voor iedereen duidelijk te zijn. Steehouders e.a. 
(1992, 35) zeggen hierover: "Feedback krijgt dan de vorm van metacommunicatie. Het 
probleem is dat de ontvangers uitingen dikwijls verkeerd interpreteren, echter ook dat 
ze dikwijls niet zeker weten of zij de boodschap wel op de juiste wijze interpreteren. 
Soms is aan die onzekerheid iets te doen door metacommunicatie: de ontvanger vraagt 
bijvoorbeeld aan de zender hoe de uiting precies bedoeld is, of hij vertelt aan de zender 
hoe hij die uiting interpreteert". 

Hieronder volgt een voorbeeld van metacommunicatie van een feedbackgesprek in het 
kader van het onderzoek. 
Op het item "De docent hanteert verschillende werkvormen", gaf een groep studenten 
de docent een score van 2.7 (schaal 1 t/m 5). 
De communicatie verliep als volgt: 
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ZENDER 
Bij de uitvoering van deze module hoort een werkvorm, nl. 

Het onderwijsleergesprek, die is het meest effectief. 

Vertaalproces 
Docent 

BOODSCHAP 
Jullie vinden dat ik te weinig zorg voor afwisseling in mijn. 

lessen. 

Interpretatie 
student 

ONTVANGER 
Hij verwijt ons, dat wij zijn.lessen eentonig vinden 

REACTIE 
De studenten gaan allerlei uitvluchten zoeken, zoals: 
Zich niet goed kunnen concentreren, de groep is te 
Groot, ze willen graag meer zelfstandigheid, enz. 

Resultaat: geen effectieve communicatie. 
Na verduidelijking van de standpunten zowel van de zender als van ontvangers, was 
het eindresultaat als volgt: 

BOODSCHAP VAN DE ZENDER 
Bij deze module hoort één didactische werkvorm, nl. het 
onderwijsleergesprek, dat zich het meest leent voor het 

bespreken van de leerstof van deze module. 
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REACTIE VAN DE ONTVANGER 
Het zelfstandig bespreken van de leerstof in groepen en 

vervolgens een plenaire discussie is niet efficiënt. Wij 
begrijpen dat voor het onderwijsleergesprek is gekozen om 

de bruikbare informatie goed op te kunnen nemen. 
• • • . : y-: . · • ; • • 

V '-'"'"! ': . ' • . • • • : : : ::• 

Beide partijen weten nu hoe de evaluatie geïnterpreteerd dient te worden. 

Voor de docenten die in het kader van het onderzoek een feedbackgesprek houden, 
zijn de volgende aandachtspunten samengesteld, die ontleend zijn aan Steehouders 
e.a. (f992, 53): 

Er dient een sfeer van vertrouwen te zijn tussen degenen die feedback geven 
en degenen die feedback ontvangen. Beide partijen moeten de overtuiging 
delen dat feedback een belangrijk hulpmiddel is om de communicatie te 
verbeteren en beide partijen moeten de bereidheid hebben van elkaar te 
leren. 
Feedback dient betrekking te hebben op het waargenomen en aanwijsbare 
gedrag van de docent en niet op diens persoon. Wanneer de studenten 
zeggen: "Uw lesgedrag is chaotisch" of "U maakt een verwarde indruk bij het 
lesgeven", kan de docent daar weinig mee doen; met "U stelt weinig vragen" 
daarentegen kan de docent als aandachtspunt nemen: ik moet meer vragen 
stellen. 
Feedback dient (zoveel mogelijk) een interpretatie of oordeel over het gedrag 
te vermijden en dient zich (zoveel mogelijk) te beperken tot het feitelijk 
waargenomene. Anders gezegd: feedback moet specifiek zijn en niet 
algemeen. Feedback moet gericht zijn op duidelijk te observeren gedragingen. 
Wanneer de docent bijvoorbeeld een bordschema gebruikt: doet hij dat vaak of 
weinig? En op welk moment van de les? Aan een zekere interpretatie zal 
men niet kunnen ontkomen; is het bordschema bijvoorbeeld duidelijk of 
onduidelijk? Zulke interpretaties zijn zelfs goed te gebruiken als het te 
observeren gedrag in deelhandelingen uiteengelegd kan worden. 
Feedback dient de ontvanger in staat te stellen iets constructiefs met die 
informatie te doen. Het geëvalueerde gedrag dient voor verandering vatbaar te 
zijn. Een docent kan bijvoorbeeld meer praktijkvoorbeelden geven, waardoor de 
studenten de leerstof duidelijker gaan vinden; een docent kan beter controleren 
of de leerstof goed overkomt bij de studenten, enz. 

Tenslotte: de docent moet het als positief ervaren dat zijn lesgedrag wordt besproken. 
Indien de feedback aangeeft dat de docent de studenten meer de gelegenheid moet 
geven om oplossingen te vinden en indien de docent inziet dat het commentaar past bij 
de didactische werkvorm, zal hij daartoe ook meer gemotiveerd worden. De 
afstemming tussen docent en student zal daardoor verbeterd worden. Stevens e.a. 
(1991, 51) merken op: "Het is productief voor het hele lesverloop als de afstemming 
tussen docent en student optimaal verloopt". 
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3.4 Uitgangspunten bij evaluatie van feedback op lesgedrag 
Om een gunstig feedbackklimaat te realiseren zijn mijns inziens de volgende 
uitgangspunten noodzakelijk: 

1. De docenten die geëvalueerd worden, dienen in de gelegenheid gesteld te 
worden om hun standpunt toe te lichten, om de gegevens van de evaluatie juist 
te kunnen interpreteren. 

2. De nieuwe gegevens dienen met de studenten klassikaal besproken te worden, 
omdat op deze manier alle betrokken studenten een inbreng bij het gesprek 
kunnen hebben. 

3. Het terugkoppelen van de gegevens naar de docent dient in de vorm van een 
feedback gegoten te worden om eventuele knelpunten te verbeteren. 

4. Gezamenlijk dient gewerkt te worden aan verbetering van het lesgedrag van 
docenten. Dit kan gaan volgens het cyclisch model dat voor het project 
Research For Better School (1985) ontwikkeld is. De fasen die in het project 
voorgesteld worden, komen overeen met de fasen die in dit onderzoek 
gehanteerd worden. 

De fasen voor verbetering van lesgedrag bestaan uit de volgende stappen: 
a. evalueren; 
b. nieuwe gegevens, 
с feedbackgegevens met de docent; 
d. veranderingsplan; 
e. uitvoering. 

Na de uitvoering keert de fase van evalueren terug op een "hoger" niveau. In het hierna 
volgende schema worden de stappen in beeld gebracht. 

MODEL CYCLUS 

Veranderingsplan (4) 

Feedbackgesprek 
Uitvoering (5) Studenten met de Nieuwe gegevens (2) 

Docent (3) 

Dit model is ontleend aan het project Research For Better School (1985) 
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Ξ 
HOOFDSTUK 4: 
WELK LESGEDRAG VERWACHTEN STUDENTEN VAN 
DOCENTEN? 

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van een inventarisatie van die 
aspecten van lesgedrag waaraan studenten de voorkeur geven. In paragraaf 4.2 wordt 
besproken welk belang studenten en docenten hechten aan de verschillende aspecten 
en in welke mate studenten daarin onderling overeenstemmen. Tenslotte komt in 
paragraaf 4.3 de definitieve keuze van in het onderzoek nader te gebruiken aspecten 
aan de orde. 

4.2 Keuze gedragsaspecten van studenten en docenten 
Helderheid moet bestaan over datgene wat de studenten bedoelen met hun kwalificatie 
van het lesgedrag van de docent. Welke aspecten vinden zij het meest belangrijk bij het 
lesgedrag van docenten? Daarom is het noodzakelijk het lesgedrag op te splitsen in 
een aantal objectieve aspecten, zodat de docent zicht krijgt op die delen van het 
lesgedrag waarop zijn studenten kritiek hebben. 
Thijssen (1996) geeft een methode, om de door de studenten gewenste veranderingen 
op te splitsen in een aantal objectieve, meetbare categorieën. De onderstaande door 
hem gegeven matrix heeft tot doel door middel van drie bronnen/methoden en zes 
categorieën die wensen te identificeren. 

Figuur 1. Evaluatiematrix, waarbij de geïnventariseerde "zwakke plekken"genoteerd 
worden in de bijbehorende "cellen". Ontleend aan Thijssen (1989, 520) 
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Hoewel deze matrix een aantal categorieën aangeeft, die in de onderwijspraktijk 
regelmatig voorkomen, bleek het noodzakelijk om een verdere verfijning aan te brengen 
om de kritiek van de studenten volledig in kaart te kunnen brengen. 
Om te verduidelijken wat de studenten bedoelen met hun qualificaties is door middel 
van een pilot-study een lijst van 22 aspecten samengesteld, geselecteerd aan de hand 
van de literatuur en de onderwijservaring van de onderzoeker, die tezamen het 
lesgedrag omsluiten. Deze gedragsaspecten zijn via een vragenlijst in maart 1993 aan 
320 studenten van de Hogeschool Nijmegen, Educatieve Sector voorgelegd. 
Aan de studenten is het volgende gevraagd: 

zoek eerst de 5 aspecten die je het MEEST belangrijk vindt en geef die een E; 
zoek daarna de 5 aspecten die je het MINST belangrijk vindt en geef die een A; 
geef tenslotte de overige aspecten een В, С of D. 

Aan de docenten is deze vragenlijst voorgelegd met dezelfde vraagstelling als aan de 
studenten. Een overzicht van de aspecten die studenten èn docenten belangrijk vinden 
bij lesgeven wordt gegeven in tabel 4.1. Opvallend is dat de gedragsaspecten die 
docenten belangrijk vinden bij hun lesgeven, vrijwel gelijk zijn aan de aspecten die 
studenten belangrijk vinden bij goed lesgedrag. Eén vraag (15) waarin studenten en 
docenten duidelijk van mening verschillen is het item "De docent laat merken dat de 
leerstof hem persoonlijk interesseert". Mogelijk gaan studenten uit van het feit, dat het 
voor zich spreekt dat de docent interesse heeft in alle aspecten van het door hemzelf 
gekozen vak. Ook bij vraag 10 blijkt een verschil tussen docenten en studenten : 
studenten hechten kennelijk meer belang aan afwisseling in activiteiten dan docenten. 
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EVALUATE LESGEDRAG 

1. Hoeveelste jaar ben je ? ... ste/de jaars 
2. 2. Zoek eerst de 5 aspecten die je het MEEST belangrijk vindt, en geef die de letter E 
3. Zoek vervolgens de 5 aspecten, die je het MINST belangrijk vindt, en geef die de letter A 
4. Geef dan de overige aspecten een В, С of D. 

* - Studenten N = 320, Docenten N = 34 

De docent: 
5. biedt de leersof overzichtelijk aan 
6. geeft goede praktijkvoorbeelden bij de theorie 
7. stelt veel toepasselijke en verhelderende vragen 
8. gebruikt op de juiste manier leermiddelen ter 

ondersteuning van de leerstof 
9. gebruikt de lestijd effectief 

10. zorgt voor afwisseling in de activiteiten 
11. legt de lesstof stapsgewijs uit 
12. geeft ruim voldoende gelegenheid tot het stellen 

van vragen 
13. heeft vertrouwen in het kunnen van de student en 

laat dat ook merken : 
14. gaat in op vragen en opmerkingen van de student 
15. laat merken dat de leerstof hem persoonlijk boeit 

en interesseert 
16. Slaagt erin zijn deskundigheid, kennis en ervaring 

over te brengen op de student 
17. controleert regelmatig of de student zijn betoog 

kan volgen 
18. slaagt erin om de aandacht van de student te 

pakken 
19. kan de leerstof enthousiast en gevarieerd 

overbrengen 
20. speelt in op groepsprocessen 
21. geeft de student het gevoel dat deze weet wat híj 

aan de docent heeft 
22. geeft de student het gevoel dat deze erbij hoort 
23. maakt gebruik van de voorkennis van de student 
24. toont betrokkenheid en interesse (blijkt o.a. uit 

gebaren, oogcontact, spreektoon) 
25. vertelt aan het begin van de les wat er gaat 

gebeuren 
26. Is duidelijk ín datgene wat hij van de student 

verwacht 

Tabel 4.1 : Overzicht van de beantwoording van de vragen van gedragsaspecten door 
studenten en docenten. Op de 5-puntsschaal. A=1 B=2 C=3 D=4 E=5 
GEM = Gemiddelde, STD = Standaarddeviatie 

4.3. Keuze van de te gebruiken aspecten 
De probleemstelling van het onderzoek is: 
"Hoe kunnen we de evaluatie zodanig bijstellen, dat registratie van studentenoordelen 
ook daadwerkelijk leidt tot verbetering van het lesgedrag?" (H. 1.3.). De keuze van de 
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aspecten dient derhalve het verzamelen van informatie vanuit verschillende situaties 
gedurende het onderwijsleergesprek. Immers dan kan meer informatie verkregen 
worden om lesgedrag te verbeteren. De aangetroffen opvattingen en 
onderzoeksresultaten in de literatuur spelen een rol in de keuze van die aspecten (H. 
2). Tenslotte spelen de ervaring met, en de opvatting van de auteur over goed 
lesgedrag een beslissende rol in deze ontwikkeling. 

De nieuwe aspecten worden gebruikt voor het evalueren van het onderwijsleergesprek. 
Dit is een sterk geleid gesprek, waarbij de inbreng van de studenten een belangrijke 
plaats heeft. Michels (1992, 38) beschrijft dit als volgt: "De docent legt uit, draagt 
informatie aan, stelt vragen en geeft feedback en antwoordt op vragen van studenten". 
De onderzoeker heeft bij de keuze van de verder te gebruiken aspecten uitdrukkelijk 
niet het maken van een construct (er wordt bijvoorbeeld niet gewerkt met somscores 
over de verschillende aspecten) voor ogen gehad, noch het construeren van een 
meetinstrument (bijvoorbeeld in de vorm van een schaal met de daarbij behorende 
informatie over betrouwbaarheid en meetnauwkeurigheid). 

De onderzoeker heeft zich bij de keuze van de verder te gebruiken aspecten laten 
leiden door de volgende overwegingen. 
1. De organisatorische en relationele gedragsaspecten moeten duidelijk 

vertegenwoordigd zijn in de te gebruiken nieuwe aspecten. 
2. De gemiddelde score op de gebruikte vijfpuntsschaal moet bij studenten (en 

bij voorkeur ook bij docenten) hoog zijn. 
3. Een gemiddelde zegt op zich niet voldoende; er moet bij voorkeur ook een 

relatief hoge overeenstemming zijn bij de gegeven oordelen. Het is eenvoudig 
in te zien dat als de standaarddeviatie gebruikt wordt als spreidingsmaat voor 
de oordelen, deze bij een vijfpuntsschaal een minimumwaarde van 0 heeft en 
een maximumwaarde van 2. Als vuistregel geldt, dat de standaarddeviatie bij 
een vijfpunts beoordelingsschaal bij voorkeur 1 of lager moet zijn, wil er 
sprake zijn van acceptabele overeenstemming 

4. Bij een exploratieve principale componentenanalyse (PCA) zouden de 
aspecten een hoge lading moeten hebben op de belangrijkste (geëxtraheerde) 
factoren. Een PCA werd uitgevoerd met het programma 4M van het 
statistische pakket BMDP. Omdat de correlatiematrix relatief veel nogal lage 
correlaties bevatte, werd Bartlett's "test of sphericity" gebruikt om te toetsen of 
de correlatiematrix significant afweek van de ¡dentiteitsmatrix (in dit geval, de 
correlatiematrix met 1-en op de hoofddiagonaal en O-en elders). Bartlett's 
statistiek is chi-kwadraat verdeeld met de volgende formule: 

-{(N-1)-(2k + 5)/6}ln|R| 
met N als steekproefgrootte, к als een aantal variabelen en |R| als determinant 
van de correlatiematrix (product van de eigenwaarden); het aantal 
vrijheidsgraden is k(k-1 )/2. Na gebleken significantie werd een PCA uitgevoerd 
, die trouwens niet beduidend afweek van een ter controle uitgevoerde 
"maximum likelihood" factoranalyse. 

Bij afwezigheid van een van te voren geformuleerde theorie over de factoriële 
structuur van het materiaal, zijn twee criteria gangbaar bij de keuze van het aantal te 
extraheren factoren. Dit zijn de "scree"-test en de "eigenwaarde-groter dan 1" test. 
Beide leverden hetzelfde resultaat: 8 factoren die 52 % van de variantie verklaarden. 
Varimaxrotatie van de gevonden oplossing gaf het volgende resultaat (alleen 
factorladingen met een absolute waarde > .40 worden vermeld: Zie tabel 4.2). 
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In tabel 4.2. worden de factorladingen in volgorde van grootte weergegeven 

FACTOR 1 2 3 4 5 6 7 

.69 Vraag 21 
Vraag 13 
Vraag 22 

M a g 17 
Vraag 12 

Vraag 19 

Vraag S 
..;••••••• W 

Vraag 16 

Vraag 15 

Vraag 20 

Vraag 10 

Vraag 5 

Vraag 9 

Vraag 26 

Vraag 7 

Vraag 6 

Vraag 18 

Vraag 24 

m 
VP 

3 4 5 

~ΐ; i ñ ' 4ν •¥£• 

.66 
.58 

.56 

.04 

.66 

1.35 1.24 

Tabel 4.2: Factor-analyse van de items op de acht factoren in volgorde van grootte, 
factorladingen groter dan .40 zijn vermeld. 

1.20 

Alleen 
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De volgende zes vragen hadden zowel een relatief hoog gemiddelde op de 
vijfpuntsschaal (zie tabel 4.1) als wel een relatief hoge factorscore (zie tabel 4.2) als 
wel een relatief lage standaarddeviatie (zie tabel 4.1). 

4.6 
4.2 
4.0 
3.9 

4.4 
4.0 

.69 

.70 

.61 

.54 

.66 

.74 

0.7 
1.0 
1.2 
0.9 

0.8 
1.1 

VRAAG GEM FA STD 

ІІІИІВНВвВНННВншВВВННВВНК' i шНВІЯІЕІ 
5 De docent biedt de leerstof overzichtelijk aan 
6 De docent geeft goede praktijkvoorbeelden bij de theorie 

10 De docent zorgt voor afwisseling in de activiteiten 
14 De docent gaat in op vragen en opmerkingen van de studenten 
19 De docent kan de leerstof enthousiast en gevarieerd 

overbrengen 
26 De docent is duidelijk in wat hij van de student verwacht 

Deze vragen zijn mijns inziens representatief voor goed lesgedrag en dienen alleen 
nog te worden uitgebreid met subvragen, om het verzamelen van de nodige informatie 
uit te kunnen breiden. Het volgende voorbeeld zal dit duidelijk maken. 
De vraag: de docent biedt de leerstof overzichtelijk aan, is uitgebreid met de volgende 
subvragen: 

de docent geeft in duidelijk schema de opzet van de les 
de docent geeft een heldere samenvatting van de les 
de docent volgt de aangegeven lesopzet 
de docent controleert of de lesstof goed overkomt bij de student 
de docent besteedt (extra) aandacht aan niet goed begrepen onderwerpen 
de docent slaagt erin de leerstof over te brengen op de student 

De subvragen geven mijns inziens een uitbreiding van de vraag, wat onder het 
overzichtelijk aanbieden van leerstof verstaan kan worden. Zodoende zijn de zes 
gekozen items, die de basis vormen voor de nieuwe meetprocedure met subvragen 
nader gespecificeerd. De nieuwe procedure kan dan mijns inziens beter de functie 
vervullen waarvoor zij is ontwikkeld, namelijk het registreren van studentenoordelen 
die kunnen leiden tot verbetering van lesgedrag. De meetprocedure kan nu volgens mij 
het lesgedrag zo volledig mogelijk omsluiten. Op deze manier is de volgende nieuwe 
vragenlijst tot stand gekomen. 
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1. De docent biedt de leerstof overzichtelijk aan 
2. De docent geeft in een duidelijk schema de opzet van 

deles 
3. De docent ge.eft een heldere samenvatting van de les 
4. De docent volgt de aangegeven lesopzet 
5. De docent controleert of de lesstof goed overkomt bij de 

studenten 
6. De docent besteedt (extra) aandacht aan niet goed 

begrepen onderwerpen 
7. De docent slaagt erin de leerstof over te brengen op de 

student 
8. De docent geeft goede praktijkvoorbeelden 
9. De docent bereidt de student voor op de praktijk 
10. De docent geeft aan in hoeverre de theorie in de praktijk 

te gebruiken is 
11. De docent geeft suggesties voor de uitvoering van de 

praktijkactiviteiten 
12. De docent zorgt voor afwisseling in activiteiten 
13. De docent geeft de student de gelegenheid mede de 

oplossing te vinden 
14. De docent waardeert en gebruikt de inbreng van de 

studenten heel duidelijk 
15. De docent hanteert verschillende werkvormen 
16. De docent gaat in op vragen en opmerkingen va de 

student 
17. De docent heeft vertrouwen in het kunnen van de 

student en laat dat ook merken 
18. De docent kan de leerstof enthousiast overbrengen 
19. De docent gaat ontspannen met de klas om 
20. De docent heeft goed contact met de klas 
21. De docent weet iedere leerstof interessant te maken 
22. De docent is duidelijk in datgene wat hij van de student 

verwacht 
23. De docent geeft de relatie van de module met de 

opleiding 
24. De docent geeft duidelijke huiswerkopdrachten 
25. De docent maakt duidelijk hoe je het studiepunt voor de 

module kunt halen 
26. Voor aanvullende opmerkingen over de docent heb je 

ruimte op de achterkant 

De nieuwe vragenlijst 



В 
HOOFDSTUK 5: 
HET TESTEN VAN DE NIEUWE MEETPROCEDURE 

5.1 Inleiding 
De nieuwe meetprocedure is in oktober 1993 door zeven docenten van de hogeschool 
bij de evaluatie toegepast. Over de evaluatiegegevens is met alle betrokken studenten 
een feedbackgesprek gehouden. In paragraaf 5.2 wordt aangegeven welke scores van 
de evaluaties besproken dienen te worden. In paragraaf 5.3 wordt de terugkoppeling 
van de gegevens met de klas als responsgroep behandeld. Tenslotte worden in 
paragraaf 5.4 de resultaten van de metingen gepresenteerd. De quantitatieve 
gegevensverwerking heeft plaats gevonden in het Universitair Rekencentrum van de 
KU Nijmegen. 

5.2 Welke scores van de evaluatie worden besproken? 
Vooraf is met de betrokken docenten afgesproken welke scores in het feedbackgesprek 
centraal zouden staan. Bij deze bespreking dienen zich twee vragen aan: 
a. Welke scores worden als onvoldoende beschouwd? 
b. Wanneer wordt de spreiding van de scores (standaarddeviatie) besproken? 

Uit een onderzoek van Gielen-van Bommel (1989) blijkt dat de docenten zelf de 
gemiddelde norm leggen bij 3.5 op de vijfpuntsschaal. Op de hogeschool wordt het 
midden van de schaal gekozen als ondergrens. Dit minimum (3) is uiteraard zeer 
persoonsgebonden. Een docent die constant voor zijn lespresentatie rond de vier 
scoort zal zijn grens hoger leggen. Dit wordt door Van der Linden (1992, 19) 
ondersteund: 
"Als norm kan worden gehanteerd dat de beoordeling rechts van het midden ligt. Daar 
komt bij dat een zichzelf respecterend docent in ieder geval meer zal willen scoren dan 
de neutrale score (niet slecht/niet goed) van het midden van de schaal." 
In onderling overleg met de betrokken docenten is afgesproken dat scores links van het 
midden altijd in de bespreking betrokken worden. Verder zal het van de individuele 
resultaten van de docent afhangen in hoeverre hij zijn grens anders legt. Het 
behandelen van de standaarddeviatie is aan het initiatief van de docent overgelaten. 
Het is moeilijk om voor iedere vraag een algemeen standpunt over het bespreken van 
de standaarddeviatie in te nemen. Wanneer bijvoorbeeld de vraag gesteld wordt: "Geeft 
de docent een heldere samenvatting van de les?", kan dit door de student op zeer 
verschillende manieren worden geëvalueerd. Immers de student die de leerstof niet 
goed begrepen heeft, zal de samenvatting ook niet helder vinden. Kerlinger (1970,243) 
onderschrijft dit: "De spreiding in de meting geeft aan in hoeverre de studenten 
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uiteenlopende meningen hebben. Bij een vijfpuntsschaal is de standaarddeviatie 
minimaal 0 en maximaal 2. Is de standaarddeviatie groter dan 1, dan is de verdeeldheid 
in de beantwoording van de vragen tussen studenten hoog en verdient dan in het 
gesprek aandacht te krijgen. Voor elke vraag geldt dat het wel of niet bespreken van de 
standaarddeviatie afhangt van de soort vraagstelling." 

5.3 Terugkoppeling van de gegevens met de klas als responsgroep 
Uit de reacties van de docenten blijkt dat de sfeer waarin het feedbackgesprek plaats 
vond door alle betrokkenen als zeer positief is ervaren. Ook wisselden de bij het 
onderzoek betrokken docenten onderling hun ervaringen spontaan uit. Wellicht is het 
juiste klimaat geschapen door het feit dat de docenten deelnemen op basis van 
vrijwilligheid. De docenten vinden het geen probleem hun onderwijsgedrag ter discussie 
te stellen. Dit is een weinig voorkomende attitude in onderwijskringen. Deze mening 
wordt door Van der Linden (1992, 7) gedeeld: "In de onderwijswereld lijkt men er 
stilzwijgend van uit te gaan dat een docent van het begin af een volleerd docent is. 
Vanaf de eerste dag wordt de docent geacht goed onderwijs te kunnen ontwerpen en 
uitvoeren. Zeker in het hoger onderwijs, waar docenten werkzaam zijn die geen enkele 
didactische opleiding hebben gehad, betekent dit een enorme belasting van de 
beginnende docent. Terugvallen op meer ervaren collega's is immers nauwelijks 
mogelijk, als je geacht wordt het allemaal zelf te kunnen. Hulp is een teken van zwakte, 
van niet op je taak berekend zijn. Naarmate men langer in het vak zit, vindt men met 
vallen en opstaan zijn eigen weg en zij eigen oplossingen voor de dagelijkse 
problemen. Maar omdat vragen en twijfels omtrent het verzorgen van onderwijs zelden 
onderwerp van collegiale uitwisseling kunnen zijn, blijkt zowel bij beginners als bij 
ervaren docenten het bespreken van eigen functioneren een teer punt. Het zal duidelijk 
zijn dat dit geen geschikt klimaat is voor kwaliteitsverbetering". 

Op de Hogeschool Nijmegen, Educatieve Sector blijkt het tegendeel. Hoe dit 
verschijnsel verklaarbaar is, is een kwestie van interpretatie. Een mogelijke oorzaak zou 
kunnen zijn dat de feedbackgesprekken met de hele klas gehouden worden. Een 
andere oorzaak zou gelegen kunnen zijn in het feit dat de studenten waarderen dat de 
docent zijn lesgedrag ter discussie durft te stellen. Doordat de feedbackgesprekken op 
basis van vrijwilligheid gehouden worden, zullen de docenten wellicht meer intrinsiek 
gemotiveerd zijn dan wanneer de situatie als verplicht ervaren wordt. De sfeer bij de 
feedbackgesprekken wordt als volgt getypeerd: 
D er wordt een duidelijke relatie gelegd tussen evalueren en lesgeven; 
D er heerst een sfeer die zich ervoor leent om de problemen te durven bespreken; 
D er zijn duidelijke gesprekspunten aanwezig ten gevolge van de evaluatie; 
D er kunnen bij de meeste docenten duidelijke streefdoelen voor het verbeteren 

van het lesgeven vastgesteld worden. 

Na onderling overleg van de zeven deelnemende docenten werden de streefdoelen 
centraal gesteld en ingedeeld in vier groepen, en is een verbeteringsplan opgesteld. Dit 
plan geeft de groepen aan die voor verbetering in aanmerking komen. Vernooy {1991, 
2) gaat eveneens uit van de nu volgende indeling: 
a. de organisatorische vaardigheden van de docent; 
b. de vakinhoudelijke kennis van de docent; 
с de sociale vaardigheden van de docent; 
d. het geven van FEEDBACK en het nemen van correctieve maatregelen. 
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In de groepen ¡s afgesproken om gedurende iedere komende les de afgesproken 
streefdoelen aandacht te geven. De studenten mogen de docent, indien nodig, op het 
naleven van de streefdoelen attent maken. Vemooy (1991, 4) zegt hierover: "Het 
uitgangspunt bij het opstellen van het verbeteringsplan is, dat de docent het opgestelde 
plan als een eigen veranderingsplan gaat zien." 

5.4 De resultaten van de metingen 
Bij de eerste meting is de studenten vooraf medegedeeld dat de gegevens naar iedere 
student van de klas zouden worden teruggekoppeld. Mede daardoor werd de meting 
als zeer positief ervaren. Het lesgedrag van de docent is geëvalueerd in de laatste les 
van de module. In de eerste les van de daaropvolgende module zijn de gegevens met 
de hele klas besproken. De docent is voor de laatste keer qua lesgedrag gemeten in de 
laatste les van de tweede module. Om een beeld te krijgen van de gekozen 
aandachtspunten waarop de docenten zich willen richten ter verbetering, volgen thans 
de aandachtspunten van iedere docent afzonderlijk. De aandachtspunten van de 
tweede meting worden vergeleken met die van de eerste meting. De te verwachten 
vorderingen zijn hierdoor duidelijk afleesbaar. 

5.4.1. Voor- en nameting van het lesgedrag van docent 1 
Docent 1 scoort, naar zijn zeggen, nooit hoog in lespresentatie. De evaluatiegegevens 
blijken nu ook aan de matige kant, met name op het sociale vlak. Met de klas werd 
afgesproken om de negatieve scores op het sociale vlak de voornaamste aandacht te 
schenken, te weten: 

10. aangeven in hoeverre de theorie in de praktijk te gebruiken is 2.6 
17. vertrouwen in het kunnen van de student hebben 2.9 
18. leerstof enthousiast overbrengen 2.4 
19. omgaan met de klas 2.9 
20. contact hebben met de klas 2.6 
21. leerstof interessant maken 2.5 

Vraag 10 is mede gekozen, daar deze vraag een sleutelrol speelt in de overdracht van 
de leerstof. De docent weet dat zijn sociale vaardigheden te kort schieten bij het 
lesgeven. Boven verwachting heeft hij een goed gesprek met de klas en hij begint 
enthousiast aan zijn veranderingsplan. 
Na acht lessen (één trimester) is het lesgedrag van de docent voor de tweede maal 
geëvalueerd. De resultaten vallen betrokkene wat tegen, doch er was vooruitgang: 
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10 
17 
18 
19 
20 
21 

Van 2.6 
Van 2.9 
Van 2.4 
Van 2.9 
Van 2.6 
Van 2.5 

Naar 3.3 
Naar 3.1 
Naar 2.8 
Naar 3.3 
Naar 3.0 
Naar 2.7 

* 
• -
-
-

: :-
-

17 
17 
17 
17 
17 
17 

1.0 
0.9 
0.9 
0.9 
0.8 
1.0 

18 
19 
19 
19 
19 
19 

0.9 
0.8 
0.8 
0.7 
0.7 
0.9 

* significant op .05 niveau. - = niet significant op .05 niveau. N = totaal, SD = standaarddeviatie 
Voor alle tabellen geldt, dat significantie (p-waarde) alleen wordt aangegeven met een *, 
indien hij kleiner of gelijk is aan.05 

De docent heeft vooruitgang geboekt, met name op het punt "aangeven in hoeverre de 
theorie in de praktijk te gebruiken is". De overdrachtsvaardigheden blijven aan de 
matige kant. Als mogelijke oorzaak noemt de docent zelf dat hij meer tijd nodig heeft 
om hierin te groeien. De ontwikkeling die hij in het lesgeven waarneemt, motiveert hem 
in de toekomst toch met deze procedure door te gaan. Betrokkene weet nu tenminste 
op welke aspecten van zijn lesgeven de studenten kritiek hebben en hij kan daar nu 
gericht aan werken. 

5.4.2. Voor- en nameting van het lesgedrag van docent 2 
Docent 2 heeft nooit eerder fundamentele kritiek op zijn lesgeven gehad, althans niet 
in die zin dat hij met die kritiek iets kon doen. Betrokkene heeft altijd een goed 
contact met de klas. Daarentegen scoort hij voor zijn lespresentatie nooit sterk. Uit de 
evaluatiegegevens blijkt nu duidelijk waaraan die matige lespresentaties te wijten 
zijn. De relatie van zijn wijze van theorie aanbieden met de praktijk dient meer 
helderheid te krijgen. De vakinhoudelijke kant staat hier tevens sterk ter discussie. Bij 
het feedbackgesprek is afgesproken, dat de volgende aspecten de meeste aandacht 
verdienen, te weten: 

VRAAG S€ÖRi; 
2. duidelijk schema voor de tesopzet 2.3 

..3. heldere samenvatting van de les 1.9 
6. aandacht besteden aan de niet goed begrepen onderwerpen 2.3 
8. goede praktijkvoorbeelden geven 2.0 
9. de student voorbereiden op de praktijk 2.0 : 

10. aangeven in hoeverre de theorie in de praktijk te gebruiken is 1.8 
11. suggesties voor uitvoering van de praktijkvoorbeelden 1.6 
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De tweede meting toonde de volgende vooruitgang: 

Vraag Voormeting 

2 
3 
6 
8 
9 
10 
11 

Van 2,3 
Van 1.9 
Van 2.3 
Van 2.2 
Van 2.0 
Van 1.8 
Van 1.6 

• * = significant op .05 
• N = totaal SD = stari 

De docent is zeer verheugd over de grote verbetering van zijn lesgedrag. Betrokkene is 
altijd uitgegaan van het feit, dat de student de toepassing van de theorie vanzelf in de 
stage zou ervaren. Hij realiseert zich nu pas dat zijn presentatie van de leerstof teveel 
geïsoleerd was van de werkelijkheid. Door deze evaluatieprocedure kan betrokkene 
eveneens in de toekomst aan verbetering van zijn lesgedrag werken. Tenslotte kan 
betrokkene thans de kritiek van de studenten beter plaatsen. 

5.4.3. Voor- en nameting van het lesgedrag van docent 3 

Deze docent heeft altijd een hoge waardering voor zijn lespresentat'ie. Toch blijkt uit de 
evaluatiegegevens dat de studenten op het organisatorisch-inhoudelijke vlak kritiek 
hebben. Daarom is met de studenten afgesproken om deze aspecten in de komende 
module aandacht te geven: 

SCORE 
2.8 
2.9 
2.8 
2.3 
2.9 . .-;-

Nameting Signif ^voor-

Naar 3.4 
Naar 3.2 
Naar 3.8 
Naar 4.0 
Naar 3.4 
Naar 3.3 
Naar 3.3 

18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 

SD 
voor-
Meting 

0.8 
0.8 
0.9 
0.8 
0.7 
0.8 
0.7 

SD na 

niveau. - = niet significant op .05 niveau, 
daarddeviatie 

19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 

0.9 
1.0 
0.8 
0.9 
0.9 
0.8 
0.9 

VRAAG 
.3. heldere samenvatting van de les 
5. controleren of de leerstof overkomt 
9. de student voorbereiden op de praktijk 

11. suggesties voor uitvoering van de praktijkvoorbeelden 
23. geeft relatie aan van de module met de opleiding 
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De tweede meting van docent 3 gaf het volgende beeld: 

Vraag Voormeting Nameting Sign' 

3 
5 
9 
11 
23 

Van 2.8 
Van 2.9 
Van 2.8 
Van 2.3 
Van 2.9 

Naar 3.9 
Naar 3.4 
Naar 3.9 
Naar 3.3 
Naar 3.9 

voor-
eiing 

life 
16 
16 
16 
16 
16 

SD 
voor 

Meting 
0.8 
0.8 
0.7 
0.8 
0.8 

N na-
Meting 

l l l l l j l 
19 
19 
19 
19 
19 

SD na-
Meting 

¡iliill 
0.7 

•1.0 
0.8 
0.8 
0.8 

• * = significant op .05 niveau. - * niet significant op .05 niveau. 
• N = totaal, SD = standaarddeviatie 
De docent schrijft iedere les de aandachtspunten op het bord. Hij controleert 
voortdurend of de aspecten de nodige aandacht krijgen. Zijn inspanning is beloond, 
het resultaat geeft een duidelijk stijgende lijn te zien. De docent zegt zeer tevreden te 
zijn met deze analyse van zijn lesgedrag. Hij kan nu een nog beter lesproduct 
afleveren. 

5.4,4. Voor- en nameting van het lesgedrag van docent 4 
Deze docent scoort voor zijn lespresentatie altijd goed. Toch vindt de docent het zeer 
positief deze kritiek op zijn lesgedrag te krijgen. Hij krijgt nu een duidelijk beeld van zijn 
tekortkomingen op het organisatorische vlak. Nooit tevoren heeft hij hier enig 
vermoeden van gehad. De volgende aspecten zouden aandacht krijgen: 

ШІ1« 

2. duidelijk schema van de lesopzet 
.3. heldere samenvatting van de les 
4, lesopzet volgen 

23. geeft relatie aan van de module met de opleiding 

2.1 
3.0 
2.3 
3.0 

De tweede meting van docent 4 gaf het volgende beeld: 

Vraag Voormeting Nameting Sfgrrif 

" 2 
3 

11 
23 

Van 2.1 
Van 3.0 
Van 2.3 
Van 3.0 

Naar 4-3 
Naar 3.3 
Naar 4.2 
Naar 3.6 

N voor-
Meting 

20 
20 
20 
20 

SD 
voor-

Meting 
0.9 
1.0 
0.8 
0.9 

Nna- . 
Meting I 

ШШ^МШШеШ 'щ 
: 23 si 

23 
23 
2 3 : ^ " : 

SDn; 
Vieti η 

0 7 
0.8 
0.8 
0.6 

• * = significant op .05 niveau. - = niet significant op .05 niveau. 
N = totaal, SD = standaarddeviatie 

Ook deze docent heeft iedere les kort de lesopzet op het bord aangegeven. De 
studenten mochten hem erop attenderen wanneer deze opzet niet gevolgd werd. Het 
resultaat is dan ook naar verwachting gunstig 
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5.4.5. Voor- en nameting van het lesgedrag van docent 5 
Het feedbackgesprek geeft eigenlijk geen aanleiding om te komen tot afspraken voor 
verandering. Het enige punt dat beneden de 3 scoorde is het schema van de lesopzet, 
¡tem 2. Tijdens het feedbackgesprek blijkt dat de docent geen lesopzet hanteert. De 
studenten hebben dus terecht links van het midden gescoord omdat dit punt in de 
lespresentatie geen rol speelt. De studenten geven in het feedbackgesprek aan dat ze 
tevreden zijn over de gang van zaken bij de lessen. 
Toch is besloten om de volgende aspecten aandacht te geven. 

VRAAG SCORE 
1. het overzichtelijk aanbieden van de leerstof 3.5 
2. duidelijk schema van de lesopzet 2.8 
4. lesopzet volgen 3.5 

De tweede meting van docent 5. Opmerkelijk is hier de terugval. 

Vraag Voormeting Nameting Signtf N voor- SD N na- SDna-
..: 'J!.Ì: . :\г<;Ше : Ш •••:•:' Meting : voor-" ' 

1 Van 3.5 Naar2.8 * 15 0.6 18 0.5 
2 Van 2.8 Naar 2.0 * 16 0.8 18 0.7 

, 4 . Van 3.5 Naar 2.4 * 16 0.6 17 0.9 
• * = significant op .05 niveau. - = niet significant op .05 niveau. 

N = totaal, SD = standaarddeviatie 

Voornoemde aspecten zijn evenwel geen speerpunten voor het al of niet goed 
lesgeven voor deze docent. De drie criteria spelen alleen in die lesvormen een 
belangrijke rol waar overzicht en een gefaseerde opbouw onontbeerlijk zijn voor het 
slagen van de les. Desondanks vindt de docent de evaluatieprocedure voor hem zeer 
leerzaam. Hij is door de analyse bevestigd in zijn lespresentatie. 

5.4.6. Voor- en nameting van het lesgedrag van docent 6 
Het feedbackgesprek geeft geen aanleiding voor veranderingen in het lesgedrag van 
de docent. De metingen geven een voortreffelijke evaluatie aan. Geconcludeerd mag 
worden dat hier sprake is van een schoolvoorbeeld van goed lesgedrag. 
Gezien het feedbackgesprek, waarin geen aspecten ter verbetering naar voren 
kwamen, is een tabel overbodig. 
De tweede meting van docent 6 resulteert wederom in een zeer mooie evaluatie. De 
docent wordt op alle aspecten goed bevonden. Er zijn lichte schommelingen te 
constateren tussen de eerste en de tweede meting. Van gerichte kritiek kan bij zulke 
geringe discrepanties geen sprake zijn. 
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5.4.7. Voor- en nameting van het lesgedrag van docent 7 
In het feedbackgesprek zijn de aspecten die rond de score 3 lagen geselecteerd voor 
verandering. Echter de meeste aspecten zijn op goed niveau en de studenten zijn 
tevreden over het lesgedrag van hun docent. De aspecten zijn: 

21. de leerstof interessant maken 3,0 
23. de relatie van de module met de opleiding 3.0 

De tweede meting van docent 7. 
Op de afgesproken aspecten werden de volgende scores gehaald: 

21 Van 3.0 Naar 3.0 - 21 0.5 19 0.8 
23 Van 3.0 Naar 3.6 * 21 0.8 19 0.7 
• * = significant op .05 niveau. - = niet significant op .05 niveau. 

N = totaal, SD = standaarddeviatie 

Er is vrijwel geen verandering bij het geven van een heldere samenvatting van de les. 
Geen verandering bij de leerstof interessant maken. Met name het laatste punt verlangt 
een veranderde instelling van de docent, maar dat kost kennelijk meer tijd. 
De relatie van de module met de opleiding was volgens de docent het meest eenvoudig 
te verbeteren. Dit is een kwestie van informatie verstrekken op het juiste moment. 
Verder voegt de docent toe, dat niet iedere leerstof interessant te maken is. Dit hangt 
sterk af van de soort leerstof en het verwachtingspatroon van de student. 

5.5 Samenvatting en Conclusie 
Bij de geëvalueerde docenten is te constateren dat aspecten op het organisatorische 
vlak snel en met goed resultaat te verbeteren zijn. Met name de aspecten "een duidelijk 
schema van de opzet van de les", "de lesopzet volgen" en "de relatie van de module 
met de opleiding aangeven" tonen bij evaluaties veranderingen ten goede. Ook het 
vakinhoudelijke, het leerstofelement is een kwestie van een betere en bredere 
lesvoorbereiding. De docent slaagt er dan beter in de leerstof over te brengen op de 
student en hij kan meer voorbeelden voor toepassing in de praktijk geven. Ook dit 
aspect kan op korte termijn gunstige resultaten opleveren. Echter de sociale 
vaardigheden, onder andere vertrouwen in het kunnen van de student tonen, het juiste 
moment voor feedback kiezen en de leerstof interessant maken, vragen een andere 
houding van de docent en blijken minder snel te verbeteren. Over het algemeen 
genomen geven deze zeven evaluaties aan dat de beoogde veranderingen op het 
sociale vlak minder snel geëffectueerd kunnen worden. Een mogelijke oorzaak is ook 
hier weer dat veranderingen op het gebied van de attitude een langere adem vereisen. 
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De conclusie dat de nieuwe meetprocedure haar vruchten afwerpt mag getrokken 
worden, de nieuwe meetprocedure werkt. De analyse van het lesgedrag is door alle 
docenten als prettig en verhelderend ervaren en alle docenten zeggen er baat bij te 
hebben gehad. 
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Ξ 
HOOFDSTUK 6: 
ONDERZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN DE VRAGENLIJST 
EN FEEDBACK PER CONDITIE 

6.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt geprobeerd antwoorden te geven op de volgende 
onderzoeksvragen : 
1. Welke invloed heeft het inzetten van een nieuwe meetprocedure op lesgedrag? 
2. Welke invloed heeft het inzetten van de bestaande meetprocedure op 

lesgedrag? 
3. Welke invloed heeft het toevoegen van een feedbackgesprek op lesgedrag? 
4. Welke invloed heeft de combinatie van het feedbackgesprek en de vernieuwing 

van de meetprocedure op lesgedrag? 
In paragraaf 6.2 worden het doel en de opzet van het experimentele onderzoek 
gepresenteerd. In paragraaf 6.3 worden de resultaten van de verschillende analyses 
verwerkt. 

6.2 Doel en opzet van het onderzoek. 
Het doel van het uitgevoerde veldexperiment was tweeledig, namelijk onderzoeken of 
de nieuwe vragenlijst tot beter lesgedrag leidt dan de bestaande en vervolgens of het 
houden van een feedbackgesprek daar nog iets aan toevoegt. In het experiment 
worden de beide vragenlijsten en het al dan niet houden van een feedbackgesprek als 
onafhankelijke variabelen ingebracht. Deze worden geacht de verandering van (de 
beoordeling door studenten van) lesgedrag, de afhankelijke variabele, te beïnvloeden. 
De variabelen die gezien worden als de bepalende factoren in de verbetering van 
lesgedrag zijn: 
1. de onafhankelijke variabele X1: het al dan niet houden van een 

feedbackgesprek over het lesgedrag, 
2. de onafhankelijke variabele X2: de twee soorten vragenlijsten, en 
3. de afhankelijke variabele Y: de beoordeling door studenten van lesgedrag via de 

twee soorten vragenlijsten. 

Experimenteel onderzoek is altijd gericht op de toetsing van één of meer 
veronderstellingen, hypothesen. In het onderzoek gaat het om het vaststellen van de 
effecten van de onafhankelijke variabelen X1 en X2 op de afhankelijke variabele Y in 
toegepast wetenschappelijk onderzoek. Als vooronderzoek is een zogenaamde "pilot 
study" gedaan, een kleinschalige versie van het eigenlijke onderzoek, waarbij met een 
kleine steekproef onder 7 docenten de nieuwe vragenlijst en het feedbackgesprek zijn 
getoetst op hun bruikbaarheid (zie Hoofdstuk 5). De bruikbaarheid is onder andere 
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gebleken uit het feit dat de docenten hun lesgedrag helder in beeld kregen en daardoor 
voor het feedbackgesprek duidelijke gesprekspunten konden formuleren. Op deze 
bevindingen voortbouwend kunnen de instrumenten gehanteerd worden om de 
volgende vraagstelling empirisch te onderzoeken: "indien de docent meer concrete 
informatie krijgt over zijn lesgedrag en daar met de studenten een feedbackgesprek 
over heeft, zal zijn lesgedrag daardoor gunstig worden beïnvloed?" 
Gekozen is voor een onderzoeksdesign met 4 condities, waarover de docenten volgens 
een matching-procedure zijn verdeeld. De condities zijn: 
conditie 1 : de docent wordt geëvalueerd met de nieuwe vragenlijst met 

daaropvolgend een feedbackgesprek met alle studenten over de 
evaluatiegegevens; 

conditie 2: de docent wordt geëvalueerd met de nieuwe vragenlijst zonder 
feedbackgesprek; 

conditie 3: de docent wordt geëvalueerd met de bestaande vragenlijst met 
daaropvolgend een feedbackgesprek met studenten over de 
evaluatiegegevens; en 

conditie 4: de docent wordt geëvalueerd met de bestaande vragenlijst zonder 
feedbackgesprek. 

Bovenstaande wordt schematisch weergegeven in figuur 6.1: 

de experimentele groep met bestaande de experimentele controlegroep met 
vragenlijst met feedback bestaande vragenlijst zonder feedback 

Figuur 6.1 : Schematische weergave van de vier condities 

Na afloop van het experiment is het lesgedrag alle docenten een tweede keer 
geëvalueerd met dezelfde evaluatieprocedure als bij de eerste meting. 

6.2.1. Onderzoeksopzet 
Om de geformuleerde hypothesen te kunnen toetsen zijn 40 docenten van de 
Hogeschool Nijmegen, Educatieve Sector uitgenodigd aan het experiment hun 
medewerking te verlenen. De docenten die vrijwel uitsluitend de doceervorm hanteren 
zijn buiten het experiment gehouden. De reden van deze maatregel is dat bij deze 
didactische werkvorm het houden van een feedbackgesprek moeilijk realiseerbaar is. 
De docenten zijn gematched over de 4, hierboven uiteengezette, condities. Hierbij is er 
naar gestreefd de condities qua vak en leservaring zoveel mogelijk vergelijkbaar te 
laten zijn. De studenten die aan de evaluatie deelnamen, zijn eveneens gematched 
over de condities. Het gaat hier om eerste-, tweede- en derdejaars studenten aan de 
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Hogeschool Nijmegen en per conditie zoveel mogelijk gelijk verdeeld naar 
vooropleiding, geslacht en opleidingsjaar. Per conditie werden 10 docenten door 5 
klassen geëvalueerd, ledere klas evalueerde 2 docenten onder dezelfde conditie. In 
totaal namen 500 studenten aan het onderzoek deel. 

De eerste meting van lesgedrag door de studenten is afgenomen aan het einde van de 
vierde les in het eerste trimester. De evaluatiegegevens zijn aan het begin van de vijfde 
les bij de experimentele groepen (conditie 1 en 3) besproken. De gegevens bij de 
controlegroepen (conditie 2 en 4) zijn uiteraard niet besproken, maar de docenten 
hadden wel de beschikking over hun evaluatiegegevens en wisten hoe hun presentatie 
gewaardeerd was. De tweede meting is afgenomen in de achtste les van het eerste 
trimester. Organisatorisch gezien was het niet mogelijk een grotere tijdsinterval tussen 
beide evaluaties, te plannen. Alle docenten hebben ervaring in het voeren van 
feedbackgesprekken. Zij evalueren bijvoorbeeld regelmatig het lesgedrag van hun 
studenten op de stagescholen, waarbij de door de student gegeven les met hem/haar 
wordt doorgesproken. 

6.2.2. Variabelen en controlemaatregelen 
Het doel van het experiment is na te gaan of er een oorzakelijke relatie bestaat tussen 
de experimentele variabelen: de onafhankelijke en afhankelijke variabele. Dit betekent 
dat alle andere variabelen, die de relatie kunnen verstoren zoveel mogelijk onder 
controle dienen te worden gehouden. In dit onderzoek zijn als storende variabelen, 
relevante en potentiële variabelen te noemen. Deze kunnen in het experiment de 
conclusie "het verschil in gedrag onder de condities is uitsluitend te danken aan verschil 
tussen de condities" minder betrouwbaar maken. Genoemde conclusie is alleen 
gerechtvaardigd als de onderzoeker kans ziet de relevante factoren, een voorbeeld 
hiervan is het verschil in opleidingsniveau van docenten, en de potentiële factoren, 
bijvoorbeeld verschil in afnametijd van de evaluaties, in gemiddeld gelijke mate 
aanwezig te laten zijn in alle condities. 
In dit onderzoek zijn onder andere als relevante variabelen te noemen: i) de leservaring 
van de docent, ii) het aantal lesuren dat hij geeft aan de studenten die hem evalueren, 
iii) het opleidingsniveau van de docent, iv) het vak dat hij doceert, v) het leerjaar van de 
studenten waaraan hij les geeft, vi) zijn didactische werkvormen, en vii) zijn 
lesorganisatie. Als potentiële variabelen zijn te noemen: a) het tijdstip van de dag van 
evaluatie, b) evaluatie voor of na de tentamenuitslag, en c) het moment van afname 
gedurende het trimester. 
Niet alle potentiële variabelen kan men zo manipuleren dat ze in precies dezelfde mate 
aanwezig zijn in de te vergelijken condities. Te denken valt aan verschillen in interesse 
in het vak, maar ook aan toevallige factoren als bijvoorbeeld hoofdpijn of het 
goed/slecht geslapen hebben. Een aantal van de relevante variabelen is zoveel 
mogelijk geëlimineerd: 
De lesduur was voor iedereen gelijk, alle proefpersonen zijn docent aan de Hogeschool 
Nijmegen, Educatieve Sector en qua opleidingsniveau en bevoegdheid vergelijkbaar. 
De verschillende vakken zijn in iedere conditie gelijk vertegenwoordigd. De 
lesorganisatie verloopt volgens het DA-model (didactische analyse). De potentiële 
variabelen zíjn gecontroleerd doordat de evaluaties in dezelfde week werden 
afgenomen en wel voordat het tentamen werd gehouden. 
6.2.3. Validiteit van het onderzoek 
Om te komen tot valide uitspraken over de probleemstelling zijn vier vormen van 
validiteit, volgens Cook en Campbell (1979, 40) gehanteerd, te weten: 

44 



A. De interne validiteit in dit onderzoek hangt af van de mate waarin men er zeker 
van is dat de onafhankelijke variabele, zoals gemanipuleerd, oorzaak is van 
veranderingen in de afhankelijke variabele, zoals gemeten. 
In dit onderzoek zijn de relevante factoren en de potentiële factoren onder 
controle doordat ze zo veel mogelijk in gelijke mate aanwezig zijn in de vier 
condities (zie paragraaf 6.2.2). 

B. De statistische conclusievaliditeit in dit onderzoek hangt af van de mate waarin 
factoren de variabiliteit van metingen vergroten en de kans op een statistisch 
significant effect verkleinen. 
De statistische conclusievaliditeit zou worden aangetast, indien aan het 
onderzoek een te gering aantal proefpersonen zou hebben deelgenomen en 
daardoor het bereiken van een statistische significantie zou bemoeilijken. In dit 
experiment participeren 40 docenten en 500 studenten van de Hogeschool 
Nijmegen, Educatieve Sector. Per conditie dus 10 docenten en 125 studenten. 
Daarnaast is in dit onderzoek een gestandaardiseerde manier van meten 
gehanteerd. 

С In dit onderzoek hangt de externe validiteit af van de mate waarin de uitkomsten 
kunnen worden gegeneraliseerd naar andere subjecten in vergelijkbare 
omstandigheden. Er zijn geen gegevens bekend waarom generalisatie naar 
andere instituten niet mogelijk zou zijn. 

D. De constructvaliditeit in onderhavig onderzoek wordt bepaald door de mate 
waarin de operationalisatie de constructen (begrippen) uit de hypothese 
metterdaad dekt. De vraag in dit onderzoek is of de meetprocedure 
daadwerkelijk de taak vervult waarvoor het is ontworpen. 
Treedt het verschijnsel van verandering van lesgedrag op, dan draagt dit bij aan 
de construct-validiteit van de meetprocedure. 

6.3. Resultaten 
Om alle onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden zijn twee data-analyses 
uitgevoerd. In paragraaf 6.3.1 wordt ingegaan op de variabele "lespresentatie van de 
docent" en op een variantie-analyse met betrekking tot deze gegevens. Paragraaf 6.3.2 
beschrijft een factor-analyse en een variantie-analyse op de data per conditie. Tenslotte 
volgt in paragraaf 6.3.3 de conclusie. 

6.3.1 Lespresentatie van de docent 
Achteraf werd wenselijk geacht ook een globaal oordeel van studenten over de 
lespresentatie van de docent aan de nieuw vragenlijst toe te voegen. Hiermee geeft 
deze vragenlijst een aanknopingspunt met de bestaande vragenlijst. 
Met een variantie-analyse wordt onderzocht of de score op de vraag "hoe vind je de 
presentatie van de docenfí" verschillen geeft bij de voor- en nameting. De gestelde 
vraag is het enige item dat op beide vragenlijsten voorkomt. Deze vraag wordt 
vergeleken, omdat de docent die met de nieuwe vragenlijst geëvalueerd wordt een 
duidelijker beeld van zijn lesgedrag krijgt, dan de docent die met de bestaande 
vragenlijst wordt geëvalueerd. 
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Tabel 6.1 geeft een overzicht van de scores per docent per klas op lespresentatie bij de 
voor- en nameting. 

X 1 € 42 26 4.3 18 .4 А П X 2 8 4.2 18 4 0 10 ,, 
7 Y1F 3.7 26 3.8 1 9 . 5 .5 17 Χ1D 4.0 22 3 9 22 .4 .3 
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Tabel 6.1 : Overzicht van de scores per docent per klas op lespresentatie. 
(N=aantal studenten, VM=voormeting, NM=nameting, SD=Standaard Deviatie) 

In tabel 6.2 worden de gemiddelden op de variabele lespresentatie en de 
standaarddeviaties op de voormeting weergegeven. 

CONDITIE 2 
Gemiddelde 3.6 
Standaarddeviatie .62 
Nieuwe vragenlijst zonder feedback 

CONDITIE t 
Gemiddelde 3.8 
Standaarddeviatie .59 
Nieuwe vragenlijst met feedback 

CONDITIE 3 
Gemiddelde 3.9 Gemiddelde 3.9 
Standaarddeviatie .62 Standaarddeviatie .55 
Tabel 6.2: Gemiddelden en standaarddeviaties op de variabele lespresentatie bij de 

voormeting. 
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Een 2x2 variantie-analyse levert geen conditieverschillen op, noch voor de 
feedbackcondities, noch voor de vragenlijst condities. De hierbij behorende tabel wordt 
niet gerapporteerd. In tabel 6.3 wordt de variantie-analyse met betrekking tot de 
voormeting weergegeven. Aangezien de vraag "lespresentatie" het enige 
gemeenschappelijke punt is tussen de twee vragenlijsten, wordt alleen dit ¡tem vermeld. 
Voor het experiment zijn geen verschillen geconstateerd tussen docenten die met 
feedback en zonder feedback worden geëvalueerd. Eveneens zijn geen verschillen 
geconstateerd tussen docenten die met de nieuwe vragenlijst en met de bestaande 
vragenlijst geëvalueerd werden. Er bleek alleen in de voormeting verschil te zijn tussen 
de docenten wat betreft het item lespresentatie. 

Tabel 6.3: Overzicht van de variantie-analyse op de data van de lespresentatie van de 
voormeting. * = ρ > .05 

Bij de nameting doen zich geen verschillen voor. Er zijn geen discrepanties 
geconstateerd tussen docenten, die met feedback en zonder feedback worden 
geëvalueerd. Tevens worden geen verschillen geconstateerd tussen docenten, die 
met de nieuwe of met de bestaande vragenlijst zijn geëvalueerd. Het interactie-effect 
is evenmin significant. De verwachting was, dat de nieuwe vragenlijst met feedback 
een significant verschil zou opleveren vergeleken met de bestaande vragenlijst met 
feedback. 

In tabel 6.4 worden de gemiddelden op de variabele lespresentatie en de 
standaarddeviatie op de nameting gegeven. 

p e i w e vragenlijst zonder feedback 
CONDITIE 2 

Gemiddelde 3.6 
Standaarddeviatie .59 
Nieuwe vragenlijst zonder feedback 

CONDITIES 
Gemiddelde 3.9 
Standaarddeviatie .57 

Tabel 6.4: Gemiddelden en standaarddeviaties op de variabele lespresentatie bij de 
nameting. 

Nieuwe vragenlijst met feedback 
CONDITIE 1 

Gemiddelde 3.9 
Standaarddeviatie .56 
Nieuwe vragenlijst met feedback 

ΓΌΜΓΗΤΙΕ t 

" v*vNfc»lllt:4 
Gemiddelde 3.8 
Standaarddeviatie .56 
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In tabel 6.5 wordt de covariantie-analyse op de nameting gepresenteerd. 

Tabel 6.5: Overzicht van de covariantie-analyse op de data van de lespresentatie van de 
nameting. * ρ > .05 

Om onderzoeksvraag 1 ."Welke invloed heeft het inzetten van een nieuwe 
meetprocedure op verbetering van lesgedrag?" in bredere zin te kunnen 
beantwoorden is een t-toets over alle items van de nieuwe vragenlijst van condities 1 
en 2 (met en zonder feedback) uitgevoerd. In tabel 6.6 worden de resultaten van de 
t-toets over conditie 1 en 2 weergegeven. 

over conditie 1 en 2. 

Uit de t-toets blijkt, dat bij geen van de items een verhoging van de scores op 
lesprestaties is te constateren. Wel is er bij 13 van de 26 items achteruitgang te 
constateren: de scores op de nameting zijn hierbij significant lager dan die op de 
voormeting. Onderzoeksvraag 1 kan als volgt worden beantwoord: "het inzetten van 
een nieuwe meetprocedure heeft geen verbetering van lesgedrag tot gevolg". 

Voor de beantwoording van onderzoeksvraag 2:"welke invloed heeft het inzetten van 
de bestaande meetprocedure op verbetering van lesgedrag?" is een t-toets over alle 
items van condities 3 en 4 (met en zonder feedback) van de bestaande vragenlijst 
uitgevoerd. In tabel 6.7 staan de resultaten. 
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Tabel 6.7: t-toets over de data van de bestaande vragenlijst over conditie 3 en 4 

Item 3 levert een p-waarde op díe kleiner is dan .01. Dit item betreft de vraag: "zijn de 
studie-activiteiten binnen de geplande tijd uitvoerbaar?". Kennelijk oordelen de 
studenten achteraf positiever over de uitvoerbaarheid dan vooraf. Dit kan echter 
nauwelijks een verbetering van lesgedrag worden genoemd. Onderzoeksvraag 2 kan 
als volgt worden beantwoord: "het inzetten van de bestaande meetprocedure leidt niet 
tot verbetering van lesgedrag". 

6.3.2 Analyse van de data per conditie 
Op de items van de nieuwe vragenlijst is een factor-analyse uitgevoerd, om aan te 
geven of een nieuwe structuur in de nieuwe vragenlijst is te vinden. De 4-
factorenoplossing bleek de best interpreteerbare gegevens op te leveren. In tabel 6.8 
zijn de 26 items van de nieuwe vragenlijst gerangschikt naar volgorde van grootte op de 
factorladingen van de vier factoren. 

De vier factoren in de nieuwe vragenlijst kunnen als volgt worden benoemd: 
1. Interactie tussen de docent en de klas; 
2. Duidelijkheid van de docent over de verwachtingen ten aanzien van de 

studenten;' 
3. Didactische werkvorm/relatie met de praktijk; en 
4. Duidelijkheid van de presentatie van de docent. 
Voor de bestaande vragenlijst is gekeken naar de correlaties tussen de verschillende 
items. De items 1,2,4 en 5 zijn in tabel 6.9. onder de diagonaal aangegeven en 
vertonen een hoge onderlinge samenhang. Item 3 echter correleert niet met de andere 
vier items. Bij de verdere analyses zijn de items op de bestaande vragenlijst afzonderlijk 
geanalyseerd, omdat het optellen van de scores slecht interpreteerbare gegevens zou 
opleveren. 
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18. De docent kan de leerstof enthousiast overbrengen .77 
20 De docent heeft goed contact met de klas 76 
19 De docent gaat ontspannen met de klas om 76 
26. Geef nu ie algemene indruk over de lespresentatie van de .74 

. . docent 
9. De docent slaagt erin de leerstof over te brengen op de 

student 
16. De docent gaat in op vragen en opmerkingen van de 

studenten 
21. De docent weet iedere leerstof interessant te maken 
17. De docent heeft vertrouwen in het kunnen van de student 

en laat dat ook merken 
14. De docent waardeert en gebruikt de inbreng van de 

student heel duidelijk 
1. De docent biedt de leerstof overzichtelijk aan 
5.De docent controleert of de leerstof goed overkomt bij de 

studenten 
6. De docent besteedt (extra) aandacht aan niet goed 

begrepen onderwerpen 
11. De docent geeft suggesties voor de uitvoering van praktijk

activiteiten 
9. De docent bereidt de student voor op de praktijk 

10. De docent geeft aan in hoeverre de theorie in de praktijk te 
gebruiken is 

12. De docent zorgt voor afwisseling in activiteiten 
15. De docent hanteert verschillende werkvormen 
S. De docent geeft goede praktijkvoorbeelden 

25. De docent maakt duidelijk hoe je het studiepunt voor de 
module kunt halen 

24. De docent geeft duidelijke huiswerkopdrachten 
22. De docent is duidelijk in datgene wat hij van de student 

verwacht 
13. De docent geeft de student de gelegenheid mede de 

oplossing te vinden 
23. De docent geeft de relatie van de module aan met de 

opleiding 
2. De docent geeft in een duidelijk schema de opzet van de 

les 
4. De docent volgt de aangegeven lesopzet 
3. De docent geeft een heldere samenvatting van de les 

si 

.71.,-. — J Ж Si 

67 
. •• ••• : :.-.. . ••• •• : :. . •. •:::•- ν·:.. • :• • •• 

. ... , , ΐ β . . 
•«Μ •• I щ М ' • 

от 

70 

......... 

Eigenwaarde 

Tabel 6.8: Factorladingen van de items op de vier factoren in volgorde van grootte. Per 
kolom wordt de eigenwaarde en het percentage verklaarde variantie 
aangegeven. De nummering van de items geeft de volgorde van de nieuwe 
vragenlijst. 
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In tabel 6.9 worden de significante correlaties voor de bestaande vragenlijst 
aangegeven. 

1. Vind je dat de inhoud van deze module voldoende 
Voorbereidt op je beroepspraktijk? 

2. Hoe vind je de boeken, artikelen, pakketten e.d. die bij 
deze module gebruikt worden? 

3. Zijn de studie-activiteiten voor deze module binnen de 
Geplande tijd uitvoerbaar? 

4 Wordt de lestijd in deze modute efficiënt gebruiW? 
5. Hoe vind je de presentatie van de docent? 

Tabel 6.9: Overzicht van de significante correlaties tussen de 5 items van de bestaande 
vragenlijst. 

Vervolgens zijn effectgroottes berekend van het verschil tussen condities met en 
zonder feedback voor alle vragen per conditie. Omdat de items van de bestaande 
vragenlijst en de nieuwe verschillend zijn is dit per vragenlijst gedaan. 
In tabel 6.10 wordt per kolom de waarde en de betekenis van de analyse aangegeven. 
De effectgrootte wordt als volgt berekend: Het gemiddelde van de twee groepen, de 
docenten met feedback en de docenten zonder feedback, worden van elkaar 
afgetrokken. Dit gemiddelde is gecorrigeerd voor de verschillen tussen de twee 
groepen zoals die al bestonden bij de voormeting. Dit wordt gedeeld door de 
standaarddeviatie van de error (zie toevoeging bij tabel 6.10). Een nadere analyse op 
de vier factoren van de nieuwe vragenlijst geeft het volgende resultaat: 

Factor 1 : interactie docent-student 
Effectgrootte-0.16 
Op deze factor is geen verschil te constateren tussen de groep met feedback en 
de groep zonder feedback. 

Factor 2: duidelijke verwachtingen door de docent 
Effectgrootte: 0.09 
Op deze factor is geen verschil te constateren tussen de groep met feedback en 
de groep zonder feedback. 

Factor 3: gebruik werkvormen door de docent 
Effectgrootte: 0.13 
Op deze factor is geen verschil te constateren tussen de groep met feedback en 
de groep zonder feedback. 

Factor 4: presentatie docent 
Effectgrootte: 0.41 
Op deze factor is een klein effect waar te nemen. De groep die feedback 
ontvangt scoort op de nameting hoger dan de groep die geen feedback heeft 
ontvangt. 

1 2 3 4 5 

.53 
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ITEM 
Interactie 
Verwachting 
Werkvormen 
Presentatie 
L 1 
L 2 
L 3 
L 4 
L 5 
L 6 
L 7 
L 8 
L 9 
L10 
L 11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L16 
L17 
L18 
L19 
L20 
L21 
L22 
L23 
L24 
125 
L26 
К 1 
К 2 
К 3 
К 4 
К 5 

V.12 

3.65 
3.60 
3.50 
3.54 
3.60 
3.63 
3.17 
3.76 
3.32 
3.49 
3.62 
3.86 
3.58 
3.55 

'3.55 
3.28 
3.84 
3.81 
3.21 
4.01 
3.51 
3.36 
3.92 
3.68 
3.06 
3.54 
3.27 
3.85 
3.86 

,3.85 
3.33 
3.40 
3.72 
3.68 
3.81 

Л4 
3.56 
3.49 
3.33 
3.12 
3.33 
3.04 
2.87 
3.25 
3.39 
3.50 
3.41 
3.50 
3.30 
3.32 
3.28 
3,33 
3.75 
3.83 
3.27 
3.97 
3.54 
3.32 
3.78 
3.61 
2.97 
3.30 
3.25 
3.55 
3.71 
3.65 
3.66 
3.25 
3.64 
3.73 
3.84 

V.13 
3.59 
3.55 
3.43 
3.38 
3.49 
3.40 
3.13 
3.56 
3.32 
3.49 
3.65 
3.79 
3.47 
3.48 
3.42 
3.27 
3.81 
3.74 
3.28 
3.98 
3.48 
3.34 
3.84 
3.60 
3.04 
3.45 
3.27 
3.73 
3.84 
3.79 
3.32 
3.39 
3.74 
3.71 
3.81 

V.15 

3.62 
3.54 
3.40 
3.28 
3.43 
3.28 
2.90 
3.45 
3.39 
3.50 
3.49 
3,57 
3.41 
3.38 
3.40 
3.35 
3.78 
3.89 
3.19 
4.00 
3.57 
3.33 
3.85 
3.69 
2.99 
3.39 
3.25 
3.67 
3.74 
3.71 
3.67 
3.26 
3.62 
3.70 
3.84 

V.7 
0.16 
0.20 
0.24 
0.27 
0.27 
0.51 
0.47 
0.29 
0.36 
0.38 
0.26 
0.42 
0.35 
0.33 
0.31 
0.29 
0.30 
0.26 
0.31 
0.26 
0.21 
0.30 
0.18 
0.25 
0.26 
0.23 
0.22 
0.32 
0.27 
0.13 
0.33 
0.29 
0.28 
0.40 
0.31 

,8 
-0.03 
0.02 
0.03 
0.11 
0.06 
0.12 
0.23 
0.11 

-0.07 
-0.02 
0.05 
0.22 
0.06 
0.10 
0.02 

-0.08 
0.02 

-0.15 
0.08 

-0.02 
-0.09 
0.01 

-0.01 
-0.09 
0.05 
0.06 
0.2 
0.05 
0.10 
0.09 

-0.35 
0.13 
0.13 
0.01 

-0.03 

.9 
0.72 
0.86 
0.78 
0.43 
0.65 
0.65 
0.29 
0.47 
0.67 
0.92 
0.67 
0.29 
0.72 
0.53 
0.87 
0.56 
0.87 
0.22 
0.56 
0.89 
0.38 
0.96 
0.91 
0.44 
0.67 
0.59 
0.86 
0.75 
0.41 
0.16 
0.03 
0.32 
0.35 
0.95 
0.83 

F«; 

-0.16 
0.09 
0.13 
0.41 
0.22 
0.24 
0.50 
0.39 

-0.20 
«•0.05 
0.20 
0.52 
0.17 
0.30 
0.08 

-0.26 
0.08 

-0.58 
0.27 

-0.07 
-0.40 
0.02 

-0.05 
-0.36 
0.20 
0.28 
0.08 
0.16 
0.38 
0.68 

-1.06 
0.46 
0.45 
0.03 

-0.10 

Tabel 6.10: Overzicht van de berekening van de effectgroottes voor beide vragenlijsten, 
per factor en per item. 
V12 Geobserveerde gemiddelde nameting: met feedback 
V14 Geobserveerde gemiddelde nameting: zonder feedback 
V13 Gemiddelde nameting (adjusted): met feedback 
V15 Gemiddelde nameting (adjusted): zonder feedback 
V7 Gepoolde binnengroep-standaarddeviatie in ancova 
V8 Conditie-effect: nameting (adjusted) 
V9 Ρ Conditie-effect: nameting (adjusted) 
ES 'Effectgrootte: daarbij hanteren we de volgende criteria: < .20 geen, > .20 
klein, > .50 middelgroot, > .80 groot ES=(V13-V15) / V7 
L Nieuwe vragenlijst 
К Bestaande vragenlijst 
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De analyse per item op de nieuwe vragenlijst geeft 3 items waarop een duidelijk 
verschil is te constateren tussen de groepen met en zonder feedback. Item 3 heeft een 
klein effect met een effectgrootte van 0.50, item 8 heeft een middelgroot effect met een 
effectgrootte van 0.52 en item 26 heeft een middelgroot effect met een effectgrootte 
van 0.68. Daarnaast zijn er 4 items met een negatieve effectgrootte. Item 12 heeft een 
klein negatief effect van -0.26. item 14 heeft een middelgroot negatief effect van -0.58, 
item 17 heeft een klein negatief effect van -0.40 en item 20 van -0.36. Bij 7 items is er 
sprake van een klein effect. Item 1 met 0.22, item 2 met 0.24, item 4 met 0.39, item 10 
met 0.30, item 15 met 0.27, item 22 met 0.28 en item 25 met 0.38. 
Van geen effect van het feedbackgesprek op de nameting is sprake bij items 7, 9, 11, 
13, 18, 21, 23 en 24. 
De analyse van de bestaande vragenlijst geeft de volgende resultaten. Er zijn twee 
items die een klein effect scoren, item 2 met een effectgrootte van 0.46 en item 3 met 
een effectgrootte van 0.45. Op deze items is effect te constateren van het 
feedbackgesprek. Daarnaast heeft ¡tem 1 een groot negatief effect met een 
effectgrootte van -1.06. Bij item 4 en 5 is geen effect te constateren van het 
feedbackgesprek. 

In tabel 6.11 zijn de effectgroottes m.b.t. de nieuwe en de bestaande vragenlijst 
berekend. Er zijn geen verschillen in de effectgroottes tussen de nieuwe en de 
bestaande vragenlijst te constateren. 

2.88 SD = .30 -0.22 SD = .32 
= 0.11 = -0.04 

26 S 

Tabel 6.11: Het totaal van de effectgroottes van de nieuwe en de bestaande vragenlijst 
gedeeld door het aantal items. 

De onderzoeksvragen 3 en 4 kunnen nu worden beantwoord. Onderzoeksvraag 3: 
"welke invloed heeft het toevoegen van een feedbackgesprek op verbetering van 
lesgedrag?" kan als volgt worden beantwoord: de nieuwe vragenlijst levert op één van 
de vier factoren met feedback een klein effect op. De bestaande vragenlijst geeft met 
feedback op item 2 en 3 een klein effect. Met betrekking tot onderzoeksvraag 4: "welke 
invloed heeft de combinatie van het feedbackgesprek en de vernieuwing van de 
meetprocedure?" heeft de nieuwe vragenlijst in combinatie met feedback nauwelijks 
meer effect dan de bestaande vragenlijst. 

6.3.3. Conclusie 

De resultaten kunnen als volgt worden samengevat: Verbetering van lesgedrag treedt 
nauwelijks op, noch op de bestaande, noch op de nieuwe vragenlijst. Ook leveren de 
feedbackgesprekken weinig effecten op. 

53 



Uit het onderzoek blijkt verder, dat de nieuwe vragenlijst, gekoppeld aan een 
feedbackgesprek, op één van de vier factoren iets meer verbetering van lesgedrag te 
zien geeft. Naast deze constatering zijn andere redenen te noemen waarom het 
gebruik van de nieuwe vragenlijst de voorkeur verdient boven de bestaande vragenlijst, 
te weten: 

De docent krijgt een duidelijker beeld van zijn lesgedrag 
In combinatie met feedback beschikken docent en studenten over meer 
gegevens over lesgedrag 
In combinatie met feedback kunnen de docent en de studenten desgewenst 
accenten leggen op lesgedragsaspecten, die hun voorkeur hebben. 

De bestaande vragenlijst leidt niet tot lesgedragverandering, omdat deze vragenlijst de 
docent geen beeld geeft van zijn lesgedrag. Aangezien bij de feedback juist gevraagd 
wordt naar gedragsaspecten, vullen vragenlijst en feedback elkaar niet aan. De docent 
en de studenten moeten proberen een beeld op te roepen van dit lesgedrag, waarbij 
het gevaar bestaat dat geen afstemming bestaat tussen de beide partijen, aangezien zij 
verschillende gedragsvormen op een verschillende manier kunnen interpreteren. Het 
feedbackgesprek wordt door deze gang van zaken geblokkeerd. 

Omdat in het onderzoek alleen is gekeken naar de effecten van de vragenlijsten en 
feedback per conditie, bestaat de mogelijkheid dat de resultaten van docenten tegen 
elkaar wegvallen. Derhalve wordt in het nu volgende onderzoek aandacht besteed aan 
enkele vermoedelijke oorzaken daarvan, te weten: 

Het volgen van de resultaten per docent 
Het kunnen houden van een feedbackgesprek 
Het evalueren van de motivatie van de student 
Het volgen van de verandering van mening van de student 
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в 
HOOFDSTUK 7: 
ONDERZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN DE 
VRAGENLIJSTEN EN FEEDBACK PER DOCENT 

7.1. Inleiding 

In het voorafgaande onderzoek wordt als gevolg van privacy-overwegingen alleen door 
de docenten meegewerkt, indien de gegevens per conditie worden geanalyseerd. In dit 
onderzoek daarentegen hebben de docenten geen bezwaar tegen een analyse per 
persoon. Vervolgens wordt - zeer ongebruikelijk - de evaluatie door de studenten op 
naam ingevuld, zodat de eventuele verandering van mening gevolgd kan worden. 
Tevens wordt in dit onderzoek de motivatie - zoals verwoord in de vragen bij 7.2. - van 
de student geëvalueerd door vier additionele vragen in de vragenlijst op te nemen. 
Bovendien zijn de docenten dankzij het voorafgaande onderzoek meer vertrouwd met 
het voeren van een feedbackgesprek en zijn zij geïnformeerd over de psychologische 
aspecten van feedbackgesprekken op basis van de bevindingen van Schultz Von Thun 
(1982). 
In paragraaf 7.2. wordt de onderzoeksopzet beschreven. Vervolgens worden in 
paragraaf 7.3. de resultaten verwerkt. Tenslotte volgt in paragaaf 7.4. de conclusie. 

7.2. Onderzoeksopzet 

Voor het onderzoek naar de effecten van de vragenlijsten en feedback per docent zijn 
vijf docenten van de Hogeschool Nijmegen, Educatieve Sector uitgenodigd. Aan 
honderd studenten van deze hogeschool is gevraagd de beide vragenlijsten in te vullen 
en tevens de onderstaande additionele vragen te beantwoorden. Deze vragen beogen 
de motivatie van de studenten voor een deel in kaart te brengen. Het streven hierbij 
was om de totale belasting van de respondenten zo laag mogelijk te houden, zonder de 
validiteit van de vraag naar de motivatie aan te tasten. 
De additionele vragen zijn: 

Hoe vind je het vak dat je bij deze docent volgt? (2) 
Hoe vind je het onderwijs op de Pabo in het algemeen? (3) 
Hoe hoog schat je de kans dat je met dit diploma een baan krijgt? (4) 
Vind je het volgen van lessen belangrijk voor je leerproces? (5) 

De nummering verwijst naar de plaatsing in de tabellen. 
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Bij de evaluatie is dezelfde procedure gevolgd als bij het onderzoek naar de effecten 
van de vragenlijsten en feedback met dit verschil dat nu iedere docent met de klas een 
feedbackgesprek houdt. Bovendien zijn de docenten, in tegenstelling tot het 
voorgaande onderzoek, meer geïnformeerd over het verloop van een goed 
feedbackgesprek. 

7.3. Onderzoeksresultaten 

Evenals bij het voorafgaande onderzoek zijn de docenten eerst tezamen als groep 
onderzocht, alvorens de analyse per docent uit te voeren. In tabel 7.1 zijn de verschillen 
tussen de voor- en nameting van de bestaande vragenlijst te zien. Op item 3 is een 
vooruitgang en op item 4 een achteruitgang te zien. 

RemS . 3.15 3.50 .78 .85 +3.34 
Item 4 3.43 3.17 .94 1.11 
item 5 3.55 3.46 .77 .94 

Tabel 7.1. Overzicht van het verschil tussen de voor- en nameting van de bestaande 
vragenlijst. 

In alle tabellen wordt de t-waarde alleen aangegeven indien deze significant is. 

In tabel 7.2. zijn de verschillen tussen de voor- en nameting van de nieuwe 
vragenlijst te zien. Op de factor presentatie is een achteruitgang te constateren. 

Tabel 7.2.: Overzicht van het verschil tussen de voor- en nameting van de nieuwe 
vragenlijst. 

Wanneer de resultaten van de bestaande vragenlijst bekeken worden, geeft item 3, 
evenals bij het voorgaande onderzoek een verbetering te zien. Gezien de 
vraagstelling van item 3 kan dit nauwelijks verbetering van lesgedrag worden 
genoemd. Bij de nieuwe vragenlijst zien wij op de factor presentatie een 
achteruitgang, dit in tegenstelling tot het voorafgaande onderzoek, waar de factor 
presentatie een kleine verbetering te zien gaf. 

Vervolgens zijn de resultaten van de bestaande en nieuwe vragenlijsten per docent 
onderzocht, in tabel 7.3. zijn de resultaten van de vijf docenten, die aan het 
onderzoek hun medewerking hebben verleend, verwerkt. 

.54 

.61 

.54 

.61 

,76 
.61 
.63 
,.89 •2.58 
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Bestaande vragenlijst 
¿.fari: V% 

• : : : : / : 

Itemi 
item 2 
ltem3 
Item 4 
Item 5 

Voor- Nameting SD VM ; SD 

Nteuwe vragi 
Interactie 
Werkvormen 
Verwachting 
Presentatie 

meting 
3.45 
3.07 
3.27 
3.47 
3.60 

• . • • . • ; • • • • • • • • • . . . 

3.49 
2.62 
3.46 
3.63 

Itemi 
Item 2 
ltem3 
Item 4 
ftem 5 
Nieuwe vragefijs 
Interactie 
Werkvormen 
Verwachting 
Presentatie 

3.53 
3.45 
3.60 
3.87 
3.67 

... -, ;,íxi:,., 

3.71 
3.38 
3.82 
3.83 

.64 

.70 

.59 
1.06 
.51 

.47 

.51 

.63 

.23 

.83 

.64 

.51 

.64 

.49 

.36 

.47 

.42 

.29 

МШІШ. DOCENTE 

eting 
meting 

3.61 
3.58 
3.68 
3.89 
3.79 

3.61 
3.42 
3.74 
3.79 
3.83 

3.78 
2.18 
3.90 
3.72 

3.92 
3.17 
3.74 
3.92 

.85 

.51 

.48 

.74 

.63 

.55 

.61 

.42 

.70 

.50 

.61 

.87 

.63 

.63 

111 
.59 
.53 
.45 
.56 

t-Wàarde Signifi
cantie 

+ 3.06 

+ 2.11 
+ 3.45 

+ 2.45 

carrtìe 

DOCÈNTE 
Bestaande vragenlijst 

I temi 
Item 2 
Ítem3 
Item 4 
Item 5 
Nieuwe vragenB|si 
Interactie 
Werkvormen 
Verwachting 
Presentatie 

-6.26 
-10.98 
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Bestaande vragenlijst 

Itemi 
Item 2 
Items 
Item 4 
Item 5 
Nieuwe vragenlijst 
Interactie 
Werkvormen 
Verwachting 
Presentatie 

Voor
meting 

3.24 
3.33 
3.19 
3.34 
3.42 

3.75 
3.00 
3.57 
3.57 

Nameting §Ö> VM % i p 

3.29 
3.19 
3.71 
2.62 
3.10 

3.53 
3.14 
3.59 
3.13 

.54 

.73 

.81 
1.07 
.81 

ШШ0Ш 

.59 
,59 
.60 
.65 

.85 

.51 

.90 
1.24 
.94 

.61 

.59 

.56 

.74 

•2.59 
•2.96 

2.06 

•2.55 

Bestaande vragenlijst 
-pocen** β I I I « ! m 

Item 1 
ttem2 
Item 3 
Item 4 
ItemS 

Interactie 
Werkvormen 
Verwachting 
Presentatie 

4.00 
3.71 
3.00 
3.13 
3.39 

3.90 
3.63 
3.32 
2.82 

4.07 
3.57 
3.21 
3.63 
4.00 

4.24 
3.76 
3.82 
3.11 

.88 

.73 

.88 
,96 

1.06 

.63 

.54 

.52 

.54 

.62 

.51 

.89 

.72 

.61 

.51 

.47 

.49 

.59 
+ 3.23 

Tabel 7.3.: Overzicht van het verschil tussen de voor- en nameting van de bestaande en 
de nieuwe vragenlijst per docent. 

Wanneer wij de resultaten per docent bekijken blijkt, dat docenten 1 en 5 vooruitgang 
boeken en dat docenten 3 en 4 achteruitgaan. Dit komt overeen met eerder 
uitgevoerde evaluaties van docenten door de Hogeschool. 

Tabel 7.4. geeft een overzicht van de gemiddelde scores op deze evaluaties. 

Lescrese^.Uïfie 
Lespresentatie 

Docent 4 Lespresentatie 
Lespresentatie 

3.7 
ЗЛ 
2.9 
3.3 
3.9 

Tabel 7.4.: Overzicht van eerder uitgevoerde evaluaties op de Hogeschool 

Uit tabel 7.3. kan geconcludeerd worden, dat de nieuwe vragenlijst vanuit de vier 
factoren per docent interpreteerbare resultaten oplevert. De bestaande vragenlijst 
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leidt niet tot significante verandering Tabel 7.3 en 7 4 gecombineerd leveren het 
volgende interpreteerbare resultaat: de door de jaren heen goed beoordeelde 
docenten tonen enkele positieve resultaten, de minder goed beoordeelde docenten 
tonen geen of een negatief resultaat. 

Vervolgens is bij dit onderzoek de student gevraagd op naam te evalueren. Nu ís het 
mogelijk de gegevens per student te verwerken. Mogelijk krijgen wij nu antwoord op 
de vraag welke studenten bij de nameting hoger en welke studenten hun docent bij 
de nameting lager evalueren. Worden de verschillen groter of juist kleiner en treedt 
dan regressie naar het gemiddelde op? De studenten zijn daartoe op basis van hun 
voormeting gegroepeerd op de vijfpuntsschaal voor beide meetprocedures. 
In tabel 7.5. is de gemiddelde verandering bij de nameting te zien, opgesplitst naar 
de score op de voormeting met de bestaande vragenlijst. Tabel 7.6. geeft de 
gemiddelde verandering bij de nameting te zien, opgesplitst naar de score op de 
voormeting met de nieuwe vragenlijst. 

interval op de Gemïddeïde Standaarddeviatie N 
5-puntsschaa! bij Verandering bij van de nameting 
de voormeting De nameting 
ITEM 1 

Tabel 7.5.: De gemiddelde verandering bij de nameting opgesplitst naar de score op de 
voormeting met de bestaande vragenlijst. 
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Zowel in tabel 7.5 als in tabel 7.6 blijkt, dat regressie naar het gemiddelde is 
opgetreden. De studenten die laag scoren op de voormeting, scoren op de nameting 
iets hoger. De studenten die tussen de 3 en 4 scoren, blijven bij hun oordeel, terwijl 
de studenten die op de voormeting hoog scoren, op de nameting iets lager scoren. 
Dit verschijnsel duidt wel op een beperking van de invloed van feedback op 
verbetering van lesgedrag, tenminste voor zover dit door studenten wordt 
geëvalueerd. Hoe goed ook een docent zijn gedrag bijstelt in de gewenste richting, 
studenten zijn de tweede keer geneigd minder extreem te evalueren. 
Door de gegevens per student te verwerken was het tevens mogelijk om studenten-
variabelen mee te nemen in het onderzoek naar de effectiviteit van feedback op 
lesgedrag. Wanneer namelijk zou blijken dat studenten die op de een of andere 
manier minder gemotiveerd zijn om de les te volgen - bijvoorbeeld omdat zij het vak 
niet interessant vinden - een docent negatief evalueren, dan zou dit een belangrijke 
reden zijn om de resultaten naar de effectiviteit van feedback op het lesgedrag te 
controleren op deze variabelen. Nu is de onderzoeker niet zozeer geïnteresseerd in 
de vraag of minder gemotiveerde studenten hun docenten minder positief evalueren, 
dan wel in de vraag of de feedbackeffecten door deze motivatie mogelijk worden 
beïnvloed. Hij heeft daartoe als afhankelijke variabele genomen het verschil tussen 
de na- en de voormeting. Op basis van de score op de onafhankelijke variabelen (de 
vier additionele vragen) zijn de studenten ingedeeld in vier groepen middels een 
regressie-analyse. Daarmee wordt onderzocht in welke mate de verschillen in de 
scores op voor- en nameting kunnen worden verklaard uit de vier additionele vragen. 
Vervolgens is getoetst, of er verschillen zijn tussen deze vier groepen. In tabel 7.7 en 
tabel 7.8 wordt een overzicht gegeven van de regressiecoëfficiënten van de vier 
vragen op de voormeting met de bestaande en de nieuwe vragenlijsten. 

voormeting met de nieuwe vragenlijst 
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BESTAANDE VRAGENLIJST 

fwy restiti 
Coëfficiënt 

t-waarde Significantie 

ITEM 1 

Vraag 4 .11, 
ITEM 2 

Vraag 1 .11 
Vraag 2 

lliiJsf-3 

ITEM3 

*ag2 

.14 
,02 

Ä % --^•::;-;.',y:::^. 

Vraag 3 .04 
j 4 ••" Л2 

ITEM 4 
Vraag 1 .15 •-1"1—" ·, : . ' , . : ,^к , ^ :<^.>.м^, •: *- ' 

Vraag 4 
ITEM 5 

Tabel 7.7.: Overzicht van de regressie coëfficiënten van de vier vragen op de voormeting 
met de bestaande vragenlijst 
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NIEUWE VRAGENLIJST 

Tabel 7.8. Overzicht van regressiecoëfficiëntie van de vier vragen op de voormeting met 
de nieuwe vragenlijst 

Tabel 7.7. laat zien dat bij de bestaande vragenlijst op de voormeting een deel van 
de score is toe te schrijven aan de waarde, die aan het vak wordt toegekend. Ook bij 
de nieuwe vragenlijst is op de voormeting te zien, dat een deel van de score is toe te 
schrijven aan de waarde die aan het vak wordt gegeven, zoals te zien in tabel 7.8. 
Tabel 7.9 en 7.10 laten zien, dat bij de nameting deze relatie bij beide vragenlijsten 
weer is verdwenen. De drie overige additionele vragen hebben geen relatie met de 
beide meetprocedures. Ergo, de vier additionele vragen hebben geen invloed op de 
feedbackeffecten. 
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BESTAANDE VRAGENLIJST 

Regressie ; . · . t-waarde ^ Г ; Significantie 
coëfficiënt ;я - -- r'"' . . 

ITEM1 

ITEM 2 

- тщі .10 ';:ïffA ".. • У'Щ~'- - '• 
Vrâag 2 .11 -

ІТЕМЗ 

Tabel 7.9.: Overzicht van de regressiecoëfficiëntie van de vier vragen op de nameting van 
de bestaande vragenlijst 

63 



NIEUWE VRAGENLIJST 

Regressie t-waarde 
Coëfficiënt 

INTERACTIE 
Vraag 1 .12 
Vraag 2 .19 

|3 

Significantie 

- ' * 
vraag 4 ,U4 

WERKVORMEN 
Л0 ¡1 

Vraag 4 ДЗ 

.. ;,...ч, ... л ,.;s;;;1,;:; , 

VERWACHTING 

\ л , Vraâg2 
, ^ У : Vraag 3 

05 
16 

,10 -. ,, 
•na 

PRESENTATIE 
:.: Vraag 1 

I fo,, Vraag 2 ,:. 

•• .., и.:::·:·. ••••• • - . • • 
• • . . • • • . . • .• • . . •••• ;•.. :•; . : • , . · . : • . • ; • . . . . , · . . , . . • . ; • / .·. .·.• :'••·>• ,•:>.-.::-.•:.,>•,-y.,-..,..•>,-.·-•.-:• /-:=:•:••'• ' -: ;-ί ί ί ί : 

Tabel 7.10. Overzicht van de regressiecoëfficiëntie van de vier vragen op de nameting met 
de nieuwe vragenlijst 

7.4. Conclusie 

Uit dit onderzoek blijkt, dat het effect op lespresentatie dat in het vorige onderzoek is 
gevonden, nu niet aanwezig is. Er is zelfs een achteruitgang in scores op de factor 
lespresentatie. Uit de tabellen blijkt, dat de door de jaren heen goed beoordeelde 
docenten hun positieve resultaten behouden en versterken, terwijl de minder goed 
beoordeelden geen vooruitgang boeken, of zelfs achteruit gaan. Het zou kunnen zijn 
(zie ook hoofdstuk 8) dat de kwaliteit van het gevoerde feedbackgesprek hierbij een 
belangrijke rol heeft gespeeld. Uit dit onderzoek blijkt opnieuw dat de bestaande 
vragenlijst geen mogelijkheden biedt tot verandering van lesgedrag. 

De additionele vragen hebben met de beide vragenlijsten alleen enige invloed op de 
voormeting. Bij de nameting zijn is die invloed echter niet meer meetbaar. 
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Ξ 
HOOFDSTUK 8: 
CONCLUSIES EN DISCUSSIE 

8.1. Inleiding 

In het beschreven onderzoek wordt gezocht naar de wijze van evalueren die voor 
docenten het meest effectief is, met het oog op kwaliteitsverbetering van het 
onderwijs. Uitgangspunt hiervoor is de veronderstelling: "indien de docent meer 
concrete informatie krijgt over zijn lesgedrag en daar met de studenten een 
feedbackgesprek over heeft, zal zijn lesgedrag daardoor gunstig worden beïnvloed". 

Om dit te onderzoeken zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

1. Welke invloed heeft het inzetten van een nieuwe meetprocedure op 
lesgedrag? 

2. Welke invloed heeft het inzetten van de bestaande meetprocedure op 
lesgedrag? 

3. Welke invloed heeft het toevoegen van een feedbackgesprek op lesgedrag? 
4. Welke invloed heeft de combinatie van een feedbackgesprek en vernieuwing 

van de meetprocedure op lesgedrag? 

De onderzoeksvragen 1 en 2 worden als volgt beantwoord: "zowel het inzetten van 
het nieuwe als· de bestaande meetprocedure leiden niet tot verbetering van 
lesgedrag". Met betrekking tot de onderzoeksvragen 3 en 4 kan worden gesteld, dat 
de meerwaarde van een feedbackgesprek nauwelijks wordt aangetoond. De 
combinatie van het gebruik van een nieuwe vragenlijst en feedback geeft een klein 
positief effect op één van de vier factoren. Toch wordt geconstateerd, dat de nieuwe 
vragenlijst de voorkeur verdient boven de bestaande, omdat een betere basis voor 
het voeren van een feedbackgesprek ontstaat. In dit laatste hoofdstuk worden de 
resultaten van het onderzoek bediscussieerd. Dit gebeurt in paragraaf 8.2. In 
paragraaf 8.3 worden de conclusies gerelateerd aan het theoretische gedeelte uit 
hoofdstuk 2 en 3. In paragraaf 8.4. komt de invloed van enkele relevante variabelen 
waarmee bij de opzet van het onderzoek geen rekening was gehouden, aan de orde. 
In paragraaf 8.5. worden de consequenties voor het invoeren van veranderingen bij 
het evaluatieproces besproken. Tenslotte worden in paragraaf 8.6. enkele suggesties 
gedaan voor vervolgonderzoek. 
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8.2. De resultaten van het onderzoek 

De nieuwe vragenlijst geeft aspecten aan, die lesgedrag zoveel mogelijk in kaart 
trachten te brengen. De bestaande vragenlijst vraagt naar de gang van zaken bij het 
gegeven onderwijs op de Hogeschool. Het enige vergelijkbare aanknopingspunt is 
het item "lespresentatie". Derhalve is dit item in hoofdstuk 6 als eerste op 
verandering van lesgedrag onderzocht. De nieuwe vragenlijst geeft - zo wordt 
verondersteld - een basis voor het voeren van een feedbackgesprek en de 
bestaande vragenlijst niet. Dat het verwachte verschil niet optreedt heeft 
vermoedelijk te maken met het feit, dat de docenten per conditie werden vergeleken 
en niet individueel. Mogelijke effecten van verandering vallen dan tegen elkaar weg. 
Ook de verschillen tussen de studenten onderling werden niet onderzocht. In de 
onderzoeksopzet is niet geregistreerd of studenten, die bijvoorbeeld hun docent bij 
de voormeting hoog hebben ingeschat, hier bij de nameting op terug zijn gekomen. 
Om de mogelijke veranderingen toch te kunnen identificeren werd een t-toets op de 
overige items uitgevoerd. Wederom konden geen veranderingen door de beide 
vragenlijsten worden aangetoond. De vier factoren, die de factor-analyse opleverde, 
specificeerden de gedragsaspecten naar de bij elkaar horende items. Daaruit bleek 
dat de nieuwe vragenlijst in relatie met feedback wel veranderingen in lesgedrag 
aantoonde, zij het met een klein effect op één van de vier factoren. Dit komt omdat 
de docenten met de nieuwe vragenlijst nauw kunnen aansluiten op veranderingen, 
die de studenten belangrijk vinden. Beide partijen beschikken over uitgebreide 
gegevens van lesgedrag, omdat alle items direct met dat lesgedrag te maken 
hebben. Bij de bestaande vragenlijst hebben de meeste items niet direct met 
lesgedrag te maken. Door deze beperking heeft de bestaande vragenlijst in 
combinatie met feedback geen effect op eventuele veranderingen in lesgedrag. Door 
het ontbreken van duidelijke gesprekspunten moet de docent zelf vragen stellen aan 
de studenten, teneinde zicht te krijgen op welke aspecten van zijn lesgedrag de 
studenten verandering wensen. Doordat de docent het feedbackgesprek 
noodgedwongen moet sturen, bestaat de mogelijkheid, dat het proces tot 
verandering van zijn lesgedrag geremd wordt. Het lijkt aannemelijk, dat de docent 
zijn eigen gedachtegang over lesgedrag presenteert, met het gevolg dat zijn 
opvattingen domineren en daardoor een open feedbackgesprek blokkeren. Daardoor 
zal de docent niet de juiste voorwaarden voor een efficiënte studentenparticipatie 
creëren. 

Omdat in het in hoofdstuk 6 beschreven onderzoek is gebleken dat binnen de vier 
condities de resultaten van de docenten tegen elkaar wegvallen, zijn vervolgens de 
resultaten per docent onderzocht. Nu zien we bij twee van de vijf docenten wel 
duidelijke resultaten van de nieuwe vragenlijst en het feedbackgesprek. Echter, hier 
stoten we op een mogelijk nieuwe variabele in het onderzoek, namelijk het gewicht 
dat door een docent aan een bepaalde factor wordt toegekend; hetzij vanuit de 
vragen, hetzij vanuit de eigen inschatting van deze factor. Het is mogelijk, dat 
wanneer een docent bijvoorbeeld overtuigd is van zijn eigen goede lespresentatie, 
maar de sfeer in een bepaalde klas niet prettig vindt, hij bij een negatieve evaluatie 
van zijn lesgedrag alleen maar een bevestiging ziet van die sfeer in die klas. Hij zal 
dan geen aanleiding zien om meer aandacht te besteden aan zijn lespresentatie. 
Deze interpretatie kan zelfs zijn motivatie verminderen, hetgeen misschien de 
negatieve vorderingen van sommige docenten in het onderzoek naar de effecten per 
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docent kan verklaren. Dit zou kunnen betekenen, dat voordat de feedback wordt 
gegeven, bijvoorbeeld door een lid van de commissie kwaliteitszorg, aan de docent 
zou moeten worden gevraagd op welke punten hij feedback wenst te ontvangen en 
welke waarde hij zelf toekent aan de diverse onderdelen waarop hij is geëvalueerd. 
De noodzaak dat feedback helemaal achterwege blijft, kan zich ook voordoen. Een 
en ander kan afhangen van het bewustzijnsstadium en de mate van zelfreflectie van 
de docent. 

Daar het zeer ongebruikelijk is dat studenten bij evaluatie hun naam invullen, was in 
de oorspronkelijke opzet van het onderzoek de verandering per student niet 
meegenomen. In het onderzoek naar de effecten per docent is de evaluatie op naam 
uitgevoerd. Hieruit blijkt, dat studenten die op de vijfpuntsschaal op de voormeting de 
docenten evalueerden tussen 2 en 3, op de nameting de docenten iets hoger 
evalueerden. We zien hierbij dat zich regressie naar het gemiddelde voordoet. De 
studenten die hun docent tussen de 3 en de 4 waardeerden blijven bij hun oordeel, 
terwijl de studenten die hun docenten waardeerden tussen 4 en 5 op de nameting 
naar een lagere waardering neigden. Dus weer regressie naar het gemiddelde. Dit 
heeft consequenties voor de vorderingen van de docent. De tendens dat bij de 
nameting regressie naar het gemiddelde optreedt, houdt de beoordeling van het 
lesgedrag op nagenoeg hetzelfde niveau. 

De motivatie van de student is mede betrokken in het onderzoek naar de effecten per 
docent. De voormeting geeft een duidelijk beeld van de rol die de waardering voor 
het vak door de student bij de evaluatie speelt. Dit speelt een rol bij het evalueren 
van het lesgedrag van de docent. Bij de nameting is dit effect weer verdwenen. Dit 
kan het gevolg zijn van het feit dat gedurende het feedbackgesprek het lesgedrag 
van de docent objectiever in beeld komt en dat daardoor de waardering voor het vak 
los van de evaluatie komt te staan. 

8.3. Terugkoppeling naar de theorie 

In de hoofdstukken 2 en 3, respectievelijk criteria voor studentenevaluaties en 
feedback, werd het belang van herkenbare aspecten van lesgedrag besproken en 
het belang daarvan voor feedback. Bevestigen de resultaten van het onderzoek dit 
belang? Het antwoord op deze vraag is complex. Voor een deel worden de 
resultaten van het onderzoek door het theoretische deel bevestigd, voor een deel 
ook niet. In deze studie is het onderzoek sterk gericht op de variabele lesgedrag. De 
nieuwe, meer uitgebreide vragenlijst is ontwikkeld om het lesgedrag van de docent 
beter in kaart te kunnen brengen. Ten aanzien van de variabele feedback hebben we 
mijns inziens de praktijk van het onderzoek naar de effecten van de vragenlijsten 
betreffende de feedback per conditie minder gericht op de inhoudelijke kant van de 
feedback. De docenten kregen alleen de gegevens van de evaluatie en enkele 
aandachtspunten betreffende het houden van een feedbackgesprek. Ze kregen geen 
informatie over hoe een feedbackgesprek gevoerd kan worden. De onderzoeker 
verkeerde in de voorondersteling, dat de docenten voldoende ervaring hadden in het 
voeren van een feedbackgesprek. Zij hebben echter immers regelmatig gesprekken 
met hun studenten over het functioneren in de stage. In het onderzoek naar de 
effecten van de vragenlijsten en feedback per docent heeft de inhoudelijke kant van 
de feedback meer aandacht gekregen. De deelnemende docenten hebben de 
Psychologische Analyse van Menselijke Communicatie van Schulz von Thun ter 
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inzage aangereikt gekregen om zich meer te bekwamen in het voeren van een 
feedbackgesprek. 

8.3.1. Wordt de theorie bevestigd door het onderzoek? 

Vanuit de theorie is gesteld, dat het houden van een feedbackgesprek alleen zinvol 
kan zijn. wanneer beide partijen één perspectief delen betreffende de gewenste 
veranderingen. Deze verwachting wordt door de praktijk van het onderzoek met een 
klein effect op één van de vier factoren gesteund. Dit wat tegenvallende effect heeft 
mogelijk verschillende oorzaken. De procedure bij feedback wordt door de docenten 
vermoedelijk verschillend ingekleurd. Met feedback wordt verschillend omgegaan, 
onder andere vanwege het feit, dat de ene docent een genuanceerder zelfbeeld 
heeft dan de andere docent. 

De persoonlijke mogelijkheden van de docent spelen een grotere rol dan bij de 
aanvang van het onderzoek was ingeschat. Het klimaat waarin het feedbackgesprek 
plaats vindt, heeft in het onderzoek aanvankelijk weinig aandacht gehad. Inhoudelijk 
kon niet worden nagegaan wat docenten naar voren brachten, noch hoe de 
studenten daar op reageerden. De interacties tussen docent en studenten speelden 
zich af in een "black box" ten opzichte van de onderzoeker. We moeten concluderen, 
dat het mogelijk is, dat de voorwaarden voor het voeren van een feedbackgesprek in 
de praktijk niet optimaal zijn gerealiseerd. 

8.3.2. Komt de theorie overeen met de praktijk van het onderzoek? 

In dit onderzoek gaat het om een zinvolle vergelijking van de waarde van de 
afhankelijke variabele, te weten: de beoordeling door studenten van lesgedrag via de 
twee soorten vragenlijsten onder verschillende condities. De eventueel aanwezige 
verschillen tussen de waarde van de afhankelijke variabele moeten uitsluitend 
worden toegeschreven aan ermee corresponderende verschillen tussen de waarden 
van de onafhankelijke variabele(n). De onafhankelijke variabele "het al dan niet 
houden van een feedbackgesprek" toont niet die resultaten, die volgens de theorie 
verwacht mochten worden. Met het feedbackgesprek wordt mogelijk verschillend 
omgegaan. Dit is afhankelijk van de mate waarin docenten er in slagen hun eigen 
gedrag te analyseren, aldus Créton (1984). Hier kunnen verschillende oorzaken aan 
ten grondslag liggen. Zo kan een docent "blind" zijn voor wat zich op relationeel 
gebied afspeelt tussen hem en de klas. Een ander kan het zakelijke aspect, het 
beschrijven van de feiten, minder goed plaatsen. Weer een ander kan het 
expressieve aspect, het durven tonen van de eigen gevoelens, te weinig aandacht 
geven. Tenslotte kan de docent het appellerende aspect, de invloed die hij probeert 
uit te oefenen, te weinig aan bod laten komen, aldus Schulz von Thun (1982). Er zijn 
nog meer oorzaken te noemen voor de enigszins teleurstellende 
onderzoeksresultaten. Zo is voor het onderzoek een vragenlijst ontwikkeld, die 
gedragsmogelijkheden aanreikt, die in belangrijke mate karakteristiek kunnen zijn 
voor de persoon van een bepaalde docent. Met deze lijst kan het handelen van de 
docent op relationeel gebied worden blootgelegd. Deze vragenlijst kan dan zowel 
gebruikt worden om de perceptie van de student als die van de docent te 
onderzoeken. Wanneer bijvoorbeeld de relatie tussen docent en studenten 
gedurende het feedbackgesprek gespannen is, bestaat de mogelijkheid, dat het 

68 



relationele aspect van de boodschap een te zwaar accent krijgt. In een dergelijke 
situatie is het goed denkbaar dat de docent in mindere mate kan reageren op het 
zakelijke aspect van de evaluatie van zijn lesgedrag, hetgeen tot gevolg heeft dat de 
voorwaarden voor het voeren van een feedbackgesprek niet optimaal gerealiseerd 
kunnen worden. 
Bij het onderzoek naar de effecten per docent heeft de feedbackprocedure meer 
aandacht gehad. Bij dit onderzoek heeft de onderzoeker de vijf deelnemende 
docenten onder meer op de hoogte gebracht van de vier psychologische aspecten 
van een boodschap bij feedback. "Men onderscheidt het zakelijke aspect, het 
appellerende aspect, het relationele aspect en het expressieve aspect" aldus Schulz 
von Thun (1982, 9). 
Uit de resultaten blijkt, dat hier de feedbacktheorie en de praktijk elkaar meer 
tegemoet komen. 

8.4. De invloed van relevante variabelen waarmee bij de opzet van 
het onderzoek geen rekening was gehouden 

De docenten zijn gematched over de vier condities. In verband met de 
onmogelijkheid van het voeren van een feedbackgesprek zijn docenten die de 
doceervorm hanteren buiten beschouwing gelaten. Echter, de persoonlijke 
onderwijsstijl laat docenten verschillend omgaan met eenzelfde didactische 
werkvorm. Wanneer een docent bijvoorbeeld meer dominant dan interactief 
georiënteerd is in zijn lesgedrag, zal het onderwijsleergesprek meer teacher-
centered dan child-centered verlopen, aldus Michels (1992). Wel is zo goed mogelijk 
rekening gehouden met het bekend zijn van de lespresentatie vanuit eerdere 
evaluaties. De docenten zijn niet geselecteerd op hun bekwaamheid in het houden 
van een feedbackgesprek. Het hangt van de persoonlijke mogelijkheden en 
opvattingen van de docent af, op welke gedragingen hij het meeste accent zal en kan 
leggen. Het "jezelf zijn" voor de klas is belangrijk. Dat kan inhouden, dat de docent 
zich er niet toe laat verleiden gedragingen te vertonen, waarmee hij weinig vertrouwd 
is. Bovendien blijkt uit eerder onderzoek naar verandering in lesgedrag, dat 
studenten de neiging hebben een eenmaal ingenomen standpunt te handhaven. 
Créton (1984, 358) zegt hier het volgende over:" Het communicatiesysteem in dé 
klas heeft de neiging een eenmaal ingesteld evenwicht te handhaven". Hij wil 
daarmee zeggen, dat studenten zich zodanig opstellen, dat het effect van een 
eventueel veranderd gedrag teniet wordt gedaan. Studenten zullen zich, wanneer 
hen gevraagd wordt het gedrag van een docent te evalueren, voor een belangrijk 
deel laten leiden door het interactiepatroon met die docent. Ze zijn minder in staat 
het docentgedrag en veranderingen daarin los daarvan te beschrijven. "Verbetering 
in lesgedrag hangt ook af van de mate waarin docenten er ín slagen hun eigen 
lesgedrag te beschrijven en te analyseren in het geheel van de communicatie met de 
klas", aldus Créton (1984, 358). De docenten die betrokken waren bij dit onderzoek 
zijn niet geselecteerd op basis van de mate waarin zij naar zichzelf kunnen kijken. 
Evenmin is rekening gehouden met het feit, dat docenten bij het klimmen der jaren 
minder geneigd zijn te veranderen (Thijssen, 1996). Niet alle relevante variabelen zijn 
in voldoende mate geëlimineerd. "Het probleem bij storende (niet experimentele 
variabelen) is dat vooraf niet altijd bekend is wat mogelijke storende variabelen 
kunnen zijn in een experiment", aldus Wollenberg (1988, 10). 
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8.5. De consequenties voor het invoeren van veranderingen bij de 
evaluatieprocedure op de Hogeschool 

De Hogeschool kan tot een betere uitvoering van haar taak komen, wanneer de 
evaluatie primair gericht wordt op verbetering van de kwaliteit van haar 
dienstverlening. Verbetering kan tot stand komen, wanneer de verzamelde evaluatie
informatie wordt gehanteerd met de bedoeling de kwaliteit van de dienstverlening te 
verhogen. Speciale aandacht kan worden geschonken aan de behoeften van de 
medewerkers en de studenten van de Hogeschool. De school wil de vinger aan de 
pols houden, vooral waar het gaat om de uitvoering van activiteiten zoals colleges, 
cursussen, trainingen, etc. Scriven (1975) stelt dan ook, dat het voor de verbetering 
van een opleiding noodzakelijk is, systematisch gegevens te verzamelen over het 
praktische functioneren van die opleiding om de zwakke punten bij te stellen. 

De Hogeschool zal dan in het perspectief van verbetering de verzamelde informatie 
moeten hanteren om een proces van verandering op gang te brengen. Van den 
Berg, Gankema, Theunissen, Timmermans, van Wylick {1990, 166) gaan uit van de 
volgende fasen · in een veranderingsproces; "de initiatie, de implementatie, de 
institutionalisering en de incorporatie van een verandering". 

Deze faseringen kunnen rechtstreeks gerelateerd worden aan de gewenste 
veranderingen (in het onderzoek). De initiatiefase is gericht op het nemen van een 
besluit door de docent om veranderingen in lesgedrag al dan niet te implementeren. 
De implementatiefase is gericht op het invoeren van de verandering door de docent 
in de praktijk van zijn lesgeven. Op basis van feedback worden de aspecten van zijn 
lesgeven door middel van de nieuwe vragenlijst eventueel bijgesteld. De op maat 
gesneden hulp die de docent van de nieuwe vragenlijst krijgt, benadrukt het 
specifieke karakter van de implementatie. De institutionaliseringsfase en 
incorporatiefase zijn gericht op het nemen van de beslissing om de veranderingen 
een blijvend karakter te geven, zodat deze worden geïntegreerd in de dagelijkse 
praktijk van het les (college) geven op de Hogeschool. 

Institutionalisering kan worden gedefinieerd als een assimilatie van 
veranderingselementen in een gestructureerde organisatie op een zodanige wijze, 
dat de organisatie op stabiele wijze verandert (Miles, Vandenberghe, 1987). Ofwel: 
het op zodanige wijze aanbrengen van veranderingen in de organisatie, dat deze een 
vast onderdeel gaan uitmaken van die organisatie. Het is echter niet mogelijk alle 
veranderingselementen te institutionaliseren. Veranderingen in termen van attituden 
zijn moeilijk objectief vast te leggen en voor te schrijven. Dergelijke 
veranderingselementen dienen primair te worden verankerd in het gedrag van 
individuen binnen de organisatie. Concreet betekent dit, dat een docent het belang 
van een verandering onderschrijft en het zinvol en uitvoerbaar acht om deze 
verandering aan te brengen, aldus van den Berg e.a. (1990). Een docent, die zich 
onderdeel voelt van de opleiding, zal gericht zijn op het nemen van de beslissing de 
verandering te incorporeren. "Hef moge evident zijn, dat het blijvend karakter van 
een verandering zowel afhankelijk is van de mate van institutionalisering als van de 
mate van incorporatie" aldus van den Berg e.a. (1990, 167). De Hogeschool dient 
regelingen te treffen zoals het toewijzen van taakuren, het plannen van 
bijeenkomsten, en het coachen van docenten door mentoren. De docenten moeten 
als team het evalueren van belang achten met het doel om hun lesgedrag te 
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verbeteren. Er zal gewerkt moeten worden aan een klimaatsverandering, waarin het 
bijvoorbeeld gebruikelijker wordt, dat docenten met elkaar praten over de gang van 
zaken in hun lessen en de beoordeling daarvan door studenten. Alleen dan kan mijn 
inziens een innoverende werking uitgaan van het evalueren van lesgedrag. Dan kan 
mijns inziens de registratie van studentenoordelen ook daadwerkelijk leiden tot 
verbetering van lesgedrag. 

8.6. Suggesties voor vervolgonderzoek 

We noemen tenslotte enkele punten, waarop naar mijn mening vervolgonderzoek 
nuttig zou kunen zijn. Dit betreft in de eerste plaats onderzoek naar het interactionele 
aspect van docentgedrag in de klas. 
Te denken valt hierbij aan: 

Het verhelderen van de relaties tussen het interactionele aspect van het 
lesgedrag en andere factoren in de lessituatie, zoals de inbreng en participatie 
van studenten gedurende de les, de interesse van studenten voor het vak, en 
eigenschappen en attitudes van docenten 
Het door middel van longitudinaal onderzoek in kaart brengen van 
veranderingen in het ideaalbeeld dat studenten en docenten hebben van het 
interactionele docentengedrag. 

Op de tweede plaats onderzoek naar het verbeteren van de feedbackprocedure. We 
denken hierbij aan: 

Gesprekstraining om als zender een standpunt zo uiteen te kunnen zetten, dat 
de ontvanger als volwaardige partner tegemoet wordt getreden. 
Het leren structureren van een gesprek, waarbij de kans wordt vergroot dat het 
gesprek zakelijk en systematisch verloopt. 
Training in de kunst eigen gevoelens over een onderwerp onder woorden te 
brengen. 
De gesprekspunten uit de evaluatie aanpassen aan de behoeften en 
mogelijkheden van de docent en zodoende rekening houden met de accenten, 
die de docent zelfs wil leggen in het feedbackgesprek. 

Op de derde plaats enige adviezen over onderzoek naar lesgedrag. Te denken valt 
hierbij aan: 

Het kwalitatief verbeteren van de variabele feedback 
Het kwalitatief verbeteren van de variabele lesgedrag door middel van de 
meetprocedure. 
Nog meer aandacht om de relevante variabelen die niet experimenteel zijn te 
elimineren. 

Tenslotte acht de onderzoeker het van belang, dat onderzoek naar verbetering van 
lesgedrag gedragen wordt door alle docenten van de opleiding. Immers, docenten 
zijn ermee gebaat dat hun lesgedrag voldoet aan de eisen die aan hen gesteld 
worden. Het kunnen omgaan met evaluatie en feedback op lesgedrag moet een 
onderwijsattitude worden: zowel de student als de docent zouden dit moeten 
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nastreven. Wat geldt voor een hogeschool, geldt grosso modo natuurlijk ook voor 
iedere onderwijsgevende. 
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Ξ 
SAMENVATTING 

Evaluatie-uitkomsten van docentengedrag blijken merkwaardig stabiel. Docenten 
veranderen kennelijk hun gedrag niet. Is het mogelijk dat gedrag te veranderen? Om 
daar antwoord op te krijgen wordt in deze studie een onderzoek beschreven naar de 
effecten van een nieuwe, meer uitgebreide vragenlijst op de beoordeling door 
studenten van het lesgedrag van de docent. Daarnaast is onderzocht in hoeverre 
een feedbackgesprek effect heeft op de beoordeling door de studenten van het 
lesgedrag. De afstemming tussen wat de studenten aangeven in de evaluatie en wat 
de docent er mee zou moeten doen, komt mijns inziens niet voldoende tot stand. In 
hoofdstuk 1 worden vier onderzoeksvragen geformuleerd, die antwoord moeten 
geven op de vraag bij welke wijze van evalueren de docenten het meeste baat 
zouden kunnen hebben. 

In hoofdstuk 2 wordt vervolgens ingegaan op het belang van het stellen van de juiste 
vragen. De vragen moeten de waarderingen van de studenten signaleren en dienen 
te meten wat noodzakelijk is om beslissingen te kunnen nemen. Om helder te krijgen 
welke vragen goed lesgedrag in kaart brengen, worden in dit hoofdstuk meningen en 
onderzoeksresultaten vanuit de literatuur gekoppeld aan de leservaring van de 
onderzoeker. De organisatorische en relationele gedragsaspecten nemen een 
belangrijke plaats in bij het samenstellen van deze vragen. Een nieuwe 
meetprocedure doet zijn intrede met als doel het verzamelen van informatie vanuit de 
verschillende situaties gedurende het onderwijsleergesprek. 

Hoofdstuk 3 beschrijft het belang van een goed feedbackgesprek. Hier wordt 
ingegaan op de mogelijkheid van reflecteren op het eigen lesgedrag. De 
voorwaarden voor een goed feedbackgesprek worden omschreven door 
omstandigheden aan te geven, waaronder een gunstig feedbackklimaat gecreëerd 
kan worden. 

In hoofdstuk 4 wordt besproken aan welke gedragsaspecten docenten en studenten 
de voorkeur geven. Aan hen werden 22 aspecten voorgelegd, die tezamen het 
lesgedrag omsluiten. Op grond van zes gedragsaspecten, die door de docenten en 
studenten het hoogst werden gewaardeerd, is een nieuwe vragenlijst ontwikkeld. 

In hoofdstuk 5 worden de resultaten gepresenteerd van het testen van de 
ontwikkelde meetprocedure. Ook wordt ingegaan op de terugkoppeling van de 
gegevens met de klas. 

In hoofdstuk 6 wordt het hoofdonderzoek naar de effecten van de vragenlijsten en de 
feedback per conditie besproken. In het experiment worden beide vragenlijsten onder 
twee condities zonder feedback en onder twee condities mét feedback aangeboden. 
Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden zijn twee data-analyses 

76 



uitgevoerd. Eén analyse op de gegevens van de lespresentatie van de docent en 
één analyse op de overige gegevens per conditie. Per conditie namen tien docenten 
aan het experiment deel. 
Uit het onderzoek blijkt, dat de nieuwe vragenlijst, gekoppeld aan een 
feedbackgesprek een kleine verbetering van lesgedrag te zien geeft. 

In hoofdstuk 7 wordt een tweede onderzoek naar het verschil in beoordeling van 
lesgedrag per docent met de nieuwe en de bestaande vragenlijsten in combinatie 
met feedback gepresenteerd. Bovendien wordt nagegaan of studenten van mening 
veranderen over het lesgedrag van hun docent. Uit het onderzoek blijkt, dat sommige 
docenten met de nieuwe vragenlijst hun lesgedrag kunnen verbeteren. Verder blijkt 
dat studenten geneigd zijn bij de nameting minder extreem te evalueren. 

In hoofdstuk 8 worden de resultaten geïnterpreteerd. Geconstateerd wordt, dat de 
docent met de bestaande vragenlijst gevolgd door feedback zijn lesgedrag niet kan 
verbeteren. Met de nieuwe vragenlijst in combinatie met feedback kan de docent zijn 
lesgedrag wel verbeteren, mits hij de feedback correct hanteert. 
Vervolgens worden in dit hoofdstuk de onderzoeksresultaten gekoppeld aan de 
theorie. In de praktijk van het onderwijs blijkt onder andere, dat docenten verschillend 
omgaan met feedback. 
Daarnaast worden in dit hoofdstuk suggesties gedaan voor het veranderen van de 
evaluatieprocedure op de Hogeschool. Tenslotte worden enige aanbevelingen 
gedaan voor vervolgonderzoek. 

De eindconclusie van het onderzoek is, dat de nieuwe, meer uitgebreide vragenlijst 
in combinatie met feedback zinvol gebruikt kan worden voor de kwaliteitsverbetering 
van het lesgedrag. 
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ш 
SUMMARY 

Evaluation results on teaching behaviour appear to be remarkably stable. Apparently 
teachers do not change their behaviour. Is it possible to change teaching behaviour? 
We try to answer this question in this study by describing the effects a new, more 
extensive questionnaire has on student assessment with regard to teaching 
behaviour. We have also done research on to what extent feedback affects student 
assessment with regard to teaching behaviour. The balance between what the 
students indicate in the evaluation and what the teacher should actually do with the 
information is, in my view, not adequately achieved. 

In chapter 1 four research questions are formulated which must answer the question 
which evaluation method used could be most beneficial to the teachers. 

Chapter 2 deals with the importance of asking the right evaluation questions. These 
must be formulated in such a way, that they can measure what is necessary in order 
to make decisions. In order to throw light on which type of questions indicate good 
teaching behaviour, opinions and research results from literature are coupled with the 
researcher's own teaching experience. Organizational and rational behavioural 
aspects play an important rol in compiling the questions. A new measuring system is 
introduced aimed at collecting information from the different situations during student-
teacher interaction. 

Chapter 3 stresses the importance of good feedback. The possibility of reflecting on 
ones personal teaching behaviour is presented here. The conditions for good 
feedback are described by indicating the conditions in which a positive feedback 
climate can be created. 

Chapter 4 discusses which behavioural aspects teachers and students prefer. They 
were presented with 22 aspects which together embrace teaching behaviour. A new 
questionnaire was formulated, based on the six behavioural aspects most highly 
rated by both teachers and students. 

Chapter 5 presents the results of the try out of the developed measuring procedure. 
Attention was paid to the feedback of data with the class. 

The main research done on the effects of the questionnaire are described per 
condition in chapter 6. In the experiment both questionnaires are presented under 
two conditions without feedback and two with feedback. Two data analyses were 
carried out in order to answer the research questions. One analysis on the teacher's 
lesson presentation and one analysis on the remaining data per condition. Ten 
teachers took part in the experiment section per condition. Results indicate that only 
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the new questionnaire, coupled with feedback shows a slight improvement in 
teaching behaviour. 

Chapter 7 presents a second study into the difference in teaching behaviour with the 
new and the existing questionnaire in combination with feedback. In this section the 
question whether students change their opinion about the teacher's teaching 
behaviour is also gone into. Research shows that some teachers can improve their 
teaching behaviour with the new questionnaire. It also appears that students evaluate 
less extremely when at the end of the teaching period. 

Chapter 8 interprets the results. It is claimed that a teacher using the existing 
questionnaire followed by feedback cannot improve on his teaching behaviour. With 
the use of the new questionnaire combined with feedback he can improve, on 
condition that he uses the feedback correctly. This chapter also deals with the 
influence of some new experimental variables. Research results are linked to the 
theory. It appears that in practice teachers deal with feedback (among other things) in 
different ways. Moreover suggestions are made with regard to the evaluation process 
used at the Teachers Training College and finally some recommendations are made 
with regard to follow-up research. 

The conclusion of the study is, that the new, more extensive questionnaire in 
combination with feedback can be useful in improving the quality of teaching 
behaviour. 

79 



LIJST VAN TABELLEN 

2.1. Overzicht van factoren in lesgedrag ontleend aan Van Wijk. 17 

4.1. Overzicht van de beantwoording op de vragen van gedragsaspecten door 
docenten en studenten 26 

4.2. Factor-analyse van de items op de acht factoren in volgorde van grootte 28 

6.1. Overzicht van de scores per docent per klas op lespresentatie 43 
6.2. Gemiddelden en standaarddeviaties op de variabele lespresentatie bij de 

voormeting 43 
6.3. Overzicht van de variantie-analyse op de data van de lespresentatie van 

de voormeting 44 
6.4. Gemiddelden en standaarddeviaties op de variabele lespresentatie bij de 

nameting 44 
6.5. Overzicht van de covariantie-analyse op de data van de lespresentatie 

van de nameting 45 
6.6. T-toets van de nieuwe vragenlijst over conditiel en 2 45 
6.7. T-toets over de data van de bestaande vragenlijst over conditie 3 en 4 46 
6.8. Factorladingen van de items op de vier factoren in volgorde van grootte 47 
6.9. Overzicht van de significante correlaties tussen de vijf items van de bestaande 

vragenlijst 48 
6.10. Overzicht van de berekening van de effectgroottes voor beide 

vragenlijsten per factor en per item 49 
6.11. Het totaal van de effectgroottes van de nieuwe en de bestaande vragenlijst 

gedeeld door het aantal items 50 

7.1. Overzicht van het verschil tussen de voor- en nameting van de bestaande 
vragenlijst 53 

7.2. Overzicht van het verschil tussen de voor- en nameting van de nieuwe 
vragenlijst 53 

7.3. Overzicht van het verschil tussen de voor- en nameting van de bestaande en 
de nieuwe vragenlijst per docent 54 

7.4. Overzicht van eerder uitgevoerde evaluaties op de Hogeschool 55 
7.5. De gemiddelde verandering bij de nameting opgesplitst naar de score op 

de voormeting met de bestaande vragenlijst 56 
7.6. De gemiddelde verandering bij de nameting opgesplitst naar de score 

op de voormeting met de nieuwe vragenlijst 57 
7.7. Overzicht van de regressie-coëfficiënten van de vier vragen op de 

voormeting met de bestaande vragenlijst 58 

7.8. Overzicht van de regressie-coëfficiënten van de vier vragen op de 
voormeting met de nieuwe vragenlijst 59 



7.9. Overzicht van de regressie-coéfficiënten van de vier vragen op de 
nameting met de bestaande vragenlijst 60 

7.10. Overzicht van de regressie-coëfficiënten van de vier vragen op de 
nameting met de bestaande vragenlijst 61 

81 



Ξ 
Curriculum Vitae 

André Stapelkamp werd in 1933 geboren te Nijmegen. Hij behaalde in 1953 zijn 
H.B.S. diploma en studeerde aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding, In 
1964 werd hij benoemd als leraar lichamelijke opvoedig aan de Kweekschool van de 
Filles de la Sagesse te Nijmegen. In 1966 werd hij tevens docent van de L. O. Akte 
Opleiding Lichamelijke Opvoeding. Hij behaalde in 1973 zijn doctoraal pedagogiek 
aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. 
Daarna werkte hij van 1973 tot 1975 naast zijn hoofdbaan als docent lichamelijke 
opvoeding en onderwijskunde als parttime docent aan de lerarenopleiding. Vanaf 
1975 tot 1988 gaf hij aan de LO. Akte Opleiding Lichamelijke Opvoeding de 
volgende vakken: turnen, zwemmen, athletiek, pedagogie en psychologie. Hij is nu 
werkzaam als docent onderwijskunde bij de Faculteit Educatie van de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen, alwaar hij tevens hoofd is van de Commissie Evaluatie. 
André Stapelkamp is getrouwd met Madeion Troost en heeft een zoon en een 
dochter. 

82 



Bijlagen 

83 



Bijlage 1 
De nieuwe meetprocedure 

2403009/DOESTB/B 

niet met rood invullen! per vraag slechts één hokje aanstrepen, zo: a» 

1 De docent biedt de leerstof overzichtelijk 
aan. 

2 - de docent geeft in een duidelijk schema 
de opzet van de les. 

3 - de docent geeft een heldere samenvatting 
van de les. 

4 - de docent volgt de aangegeven lesopzet. 

5 - de docent controleert of de leerstof 
goed overkomt bij de studenten. 

6 - de docent besteedt (extra) aandacht aan 
niet goed begrepen onderwerpen. 

7 - de docent slaagt erin de leerstof over te 
brengen op de student. 

8 De docent geeft goede praktijkvoorbeelden. 

9 - de docent bereidt de student voor op de 
praktijk. 

10 - de docent geeft aan in hoeverre de 
theorie in de praktijk te gebruiken is. 

11 - de docent geeft suggesties voor de uit
voering van praktijkactiviteiten. 

12 De docent zorgt voor afwisseling in 
activiteiten. 

13 - de docent geeft de student de gelegenheid 
mede de oplossing te vinden. 

14 - de docent waardeert en gebruikt de in
breng van de student heel duidelijk. 

15 - de docent hanteert verschillende werk
vormen. 

16 De docent gaat in op vragen en opmerkingen 
van de student. 

17 - de docent heeft vertrouwen in het kunnen 
van de student en laat dat ook merken. 

18 De docent kan de leerstof enthousiast over
brengen. 

19 - de docent gaat ontspannen met de klas om. 

20 - de docent heeft goed contact met de klas. 

21 - de docent weet iedere leerstof interes

sant te maken. 
22 De docent is duidelijk in datgene wat hij 

van de student verwacht. 
23 - de docent geeft de relatie van de module 

aan met de opleiding. 
24 - de docent geeft duidelijke huiswerk

opdrachten. 
25 - de docent maakt duidelijk hoe je het 

studiepunt voor de module kunt halen 
26 Geef nu je algemene indruk over de 

lespresentatie van de docent. 

helemaal 
niet 

helemaal 
niet 

helemaal 
niet 

helemaal 
niet 

helemaal 
niet 

helemaal 
niet 

helemaal 
niet 

helemaal 
niet 

helemaal 
niet 

helemaal 
niet 

helemaal 
niet 

helemaal 
niet 

helemaal 
niet 

helemaal 
niet 

helemaal 
niet 

helemaal 
niet 

helemaal 
niet 

helemaal 
niet 

helemaal 
niet 

helemaal 
niet 

helemaal 
niet 

helemaal 
niet 

helemaal 
niet 

helemaal 
niet 

helemaal 
niet 

zeer 
slecht 

> o o o 

O O O O O 
* S С D E 

o o o o o 
• В С D E 

o o o o o 

zeer zeker 

zeer zeker 

zeer zeker 

zeer zeker 

zeer zeker 

zeer zeker 

zeer zeker 

zeer zeker 

zeer zeker 

zeer zeker 

zeer zeker 

zeer zeker 

zeer zeker 

zeer zeker 

zeer zeker 

zeer zeker 

zeer zeker 

zeer zeker 

zeer zeker 

zeer zeker 

zeer zeker 

zeer zeker 

zeer zeker 

zeer zeker 

zeer zeker 

zeer 
goed 
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Bijlage 2 
De bestaande meetprocedure 

2404060/DOESTD/B 

MODULE EVALUATIE * 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
niet met rood invuHen! per vraag slechts één hokje aanstrepen, zo: «m 

Vind je dat de inhoud van deze module vol
doende voorbereidt op je beroepspraktijk? 

Hoe vind je de boeken, artikelen, pakketten 
e.d. die bij deze module worden gebruikt? 

Zijn de studie-activiteiten voor deze 
module binnen de geplande tijd uitvoerbaar? 

Wordt de lestijd in deze module efficient 
gebruikt? 

Hoe vind je de presentatie van de docent? 

nee, hele
maal niet 

zeer 
slecht 

nee, hele
maal niet 

nee, hele
maal niet 

zeer 
slecht 

o o o o o 

o o o o o 

o o o o o 

О СО О СЭ co 

ja, 
zeer zeker 
zeer 
goed 
ja, heel 
makkelijk 

ja, 
zeer zeker 
zeer 
goed 

o o o o o 

o o o o o 

o o o o o 

co 
A 

CO 
A 

co 
A 

o 
β 

co 
в 

co 
в 

co 
с 

O 
с 

co 
с 

co co 
D E 

co o 
0 E 

CO CO 
0 E 

O O O O O 

co co 
A s 

co o 
А В 

СО с о 
А В 

О со 
А В 

О СО 
А В 

СО с о 
А В 

СО СО 
А В 

О СО 
А 8 

О со 
А В 

со 
с 

со 
с 

СО 
с 

со 
с 

СО 
с 

О О 
D E 

о со 
D E 

о о 
0 E 

со со 
0 E 

О О 
D E 

со со со 
С 0 E 

со 
с 

со 
с 

СО СО 
D E 

О СО 
D ε 

O O Ö 
С О Е 

СО СО СО СО СО 
А Б С 0 E 

СО СО СО СО СО 
А в с в ε 

СО СО СО 
A B C 

СО о 
0 E 

СО СО СО СО СО 

СО СО СО со со 
А 8 С D E 
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Bijlage 3 
Voor- en nameting docent 1 
EVALUATIE LESGEDRAG DOCENT 
1993/1994 
Docent 1 

IOWO KU-Nijmegen 

8-4-1994 

Toelichting: 
= gemiddelde waarde 

1 standaarddeviatie 

De decent biedt de leerstof overzkhteiy к 
aan. 

helemaal zeer zeker 

17 
19 
36 

- de docent geeft in een duidelijk schema 
de opzet van de les. 

zeer zeker 
niet 

- de docent geeft een heldere samenvatting 
van de les. 

• de docent volgt de aangegeven lesopzeL 

- de docent controleert of de leerstof 
goed overkomt by de studenten. 

helemaal zeer zeker 

genu 

3.2 
3.β 

3.4 

η 

17 
19 
3β 

- de docent besteedt (extra) aandacht aan 
niet goed begrepen onderwerpen. 

helemaal 
niet 
ι г 3 

zeer zeker 

gom. 
3.6 
4.0 
3.« 

π 
17 
19 
38 

- de docent slaagt erin de leerstof over te 
brengen op de student. 

De docent geeft goede praktijkvoorbeelden. 

gem. 
3.2 
3.4 
3.3 

η 

17 
19 
36 

gam. 
3.3 
3.4 
3.4 

η 

17 
19 
36 



EVALUATIE LESGEDRAG DOCENT 
1993/1994 
Docenti 

IOWO KU-Nijmegen 

pagina 2 
8-4-1994 

Toelichting: 
gemiddelde waarde 

• 1 standaarddeviatie 

- de docent bereidt de student voor op de 
praktijk. 

1 
periode2 

helemaal 
niet 

J •___ 

zeer zeker 

gem. 
3 . 1 
3 . 0 
3 . 0 

17 
18 
35 

• de docent geeft aan in hoeverre de 
theorie in de praktijk te gebruiken is. 

zeer zeker 

gem. 
2.8 
3.3 
3.0 

η 

17 
18 
35 

• de docent geeft suggesties voor de uit
voering van praktijkactiviteiten. 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

periode 1 
periode 2 

gem. 
2.9 
2.8 
2.9 

11 

17 
13 
30 

De docent zorgt voor afwisseling in 
activiteiten. 

- de docent geeft de student de gelegenheid 
mede de oplossing te vinden. 

helemaal 

1 
periode2 

helemaal 
niet 

3.2 
3.3 
3.3 

17 
19 
36 

gem. 
3.6 
3.7 
3.7 

η 

17 
19 
36 

- de docent waardeert en gebruikt de in
breng van de student heel duidelijk. 

- de docent hanteert verschillende werk
vormen. 

De docent gaat in op vragen en opmerkingen 
van de student. 

zeer zeker 



EVALUATIE LESGEDRAG DOCENT 
1993/1994 
Docent! 

jOWO KU-Nijinegea 

pagina 3 
8-4-1994 

Toelichting: 
gemiddelde waarde 
1 standaarddeviatie 

- de docent heeft vertrouwen in het kunnen 
van de student en laat dat ook merken. 

De docent kan de leerstof enthousiast over-

zeer zeker 

periode 2 

- de docent gaat ontspannen met de kras om. 

авт. 
2 . 9 
3 . 1 
3 . 0 

η 

17 
19 
3β 

авт. η 
2 . 4 17 
2 . « 19 
2 . в Зв 

gam. 
2 . 9 
3 . 3 
3 . 1 

η 

17 
19 
Зв 

- de docent heeft goed contact met de klas. helemaal 
niet 

zeer zeker 

periode2 

ОМП. R 
2 . 6 17 
3 . 0 19 
2 . 3 Зв 

- de docent weet iedere leerstof interes
sant te maken. 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

OWfl. 

2 . 5 
2 . 7 
2 . 6 

Я 
17 
19 
38 

De docent is duidelijk in datgene wat Щ 
van de student verwacht 

helemaal 
niet 

2 3 4 5 
ттшшштжттж 

тштттш 

я н в н н ш 

3 . 2 
3 . 3 
3 . 3 

η 
17 
19 
Зв 

- de docent geeft de relatie van de module 
aan met de opleiding. 

helemaal 
niet 

1 2 

zeer zeker 

DHlode2 
3 . 0 
3 . 1 
3 . 1 

η 
17 
19 
Зв 

- de docent geeft duidelijke huiswerk-
opdrachten. 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

3 . 5 
2 . 9 
3 . 2 

88 
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EVALUATIE LESGEDRAG DOCENT 
1993/1994 
Docenti 

JOWO KU-Nljmegen 

pagjna 4 
8-4-1994 

Toelichting: 

= gemiddelde waarde 
1 standaarddeviatie 

- de docent maakt duidelijk hoe je het 
studiepunt voor de module kunt halen 

zeer zeker 

periode2 

gsm. η 
3 . 2 17 
3 . 9 19 
3 . 6 3 6 

89 



Bijlage 4 
Voor- en nameting docent 2 
EVALUATIE LESGEDRAG DOCENT 
1993/1994 
Docent 2 

lOWO KU-Nijmegen 

pagina 1 
8-4-1994 

Toelichting: 
• " gemiddelde waarde 

/'S* - 1 standaarddeviatie 

De docent biedt de leerstof overzichtelijk 

- de docent geeft in een duidelijk schema 
de opzet van de les. 

zeer zeker 

gem. η 
2.β 18 
3.8 19 
3 .2 37 

2.2 18 
3.4 IS 
2.8 37 

> de decent geeft een heldere samenvatting 
van de les. 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

gom. η 
1.9 18 
3 . 2 19 
2 . 6 37 

• de docent volgt de aangegeven lesopzet. helemaal 
niet 

zeer zeker 

p*riod*2 
3.7 18 
3.8 19 
3.7 37 

- de docent controleert of de leerstof 
goed overkomt by de studenten. 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

2.7 
3.8 
3.2 

η 
18 
19 
37 

• de docent besteedt (extra) aandacht aan 
niet goed begrepen onderwerpen. 

helemaal 

Biet 

zeer zeker 

2.3 18 
3.8 19 
3.1 37 

- de docent slaagt erin de leerstof over te 
brengen op de student 

helemaal 

niet 

r zeker 

|0Л1. 

2 . 8 
3 . 9 
3 . 3 

η 

18 
19 
37 

De docent geeft goede praktijkvoorbeelden. helemaal 
niet 

zeer zeker 

oom. η 
2 . 2 18 
4 . 0 19 
3.1 37 
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EVALUATIE LESGEDRAG DOCENT 
1993/1994 
Docent 2 

1 »WO KU-NUmegen 

pagina 2 
8-4-1994 

Toelichting; 
• gemiddelde waarde 

= 1 standaarddeviatie 

- de docent bereidt de student voor op de 
praktijk. 

- de docent geeft aan in hoeverre de 
theorie in de praktijk te gebruiken is. 

• de docent geeft suggesties voor de uit
voering van praktijkactiviteiten. 

De docent zorgt voor afwisseling in 
activiteiten. 

- de docent geeft de student de gelegenheid 
mede de oplossing te vinden. 

zeer zeker 

periode2 

1 
periode 2 

periode 1 
periode 2 

periode2 

periode 1 
periode2 

gem. 
2.0 
3.4 
2.7 

η 

18 
19 
37 

gem. 
1.8 
3.3 
2.β 

π 
18 
19 
37 

gem. 
1 -β 
3.1 
2.3 

η 

18 
19 
37 

gem. 
2.8 
3.5 
3.1 

η 

18 
19 
37 

gem. 
3.3 
4.0 
3.7 

η 

18 
19 
37 

- de docent waardeert en gebruikt de in
breng van de student heel duidelijk. 

periode 1 
periode2 

helemaal ze 
niet 

ι 2 3 4 s gem. 
3.5 
3.7 
3.6 

η 

18 
19 
37 

- de docent hanteert verschillende werk
vormen. 

De docent gaat in op vragen en opmerkingen 
van de student 

zeer zeker 

gem. 
2.6 
3.4 
3.0 

η 

18 
19 
37 

gem. 
3.6 
4.4 
4.0 

η 

18 
19 
37 
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EVALUATIE LESGEDRAQ DOCENT 
1993/1994 
Docent 2 

IOWO KU-Nijmegen 

pagina 3 
8-4-1994 

Toelichting: 
• gemiddelde waarde 

1 standaarddeviatie 

- de docent heeft vertrouwen In het kunnen 
van de student en laat dat ook merken. 

De docent kan de leerstor enthousiast over
brengen. 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

oom. η 
3 . 0 18 
3 . 3 19 
3 . t 37 

- de docent gaat ontspannen met de klas om. helemaal 
niet 

zeer zeker 

ι 
periode2 

4 . 4 18 
3 . 8 19 
4 . 1 37 

- de docent heeft goed contact met de klas. 

• de docent weet ledere leerstof interes
sant te maken. 

De docent is duidelijk in datgene wat hij 
van de student verwacht 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

- de docent geeft de relatie van de module 
aan met de opleiding. 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

2 . 8 18 
3 . 0 19 
2 . 9 37 

• de docent geeft duidelijke huiswerk
opdrachten. 

helemaal 
niet 

QMIt. Il 

4 . 4 18 
4 . 4 19 
4 . 4 37 
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EVALUATIE LESGEDRAG DOCENT 
1993Д994 
Docent 2 

IOWO KU-Nymegen 

pagina 4 
8-4-1994 

Toelichting: 
« gemiddelde waarde 
= 1 standaarddeviatie 

- de docent maakt duidelijk hoe je het 
studiepunt voor de module kunt halen 

zeer zeker 

18 
19 
37 
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Bijlage 5 
Voor- en nameting docent 3 
EVALUATIE LESGEDRAG DOCENT 
1993/1994 
Docent 3 

IOWO KJU-Nijmegen 

pagina 1 
8-4-1994 

Toelichting: 
·• gemiddelde waarde 
• 1 standaarddeviatie 

De docent biedt de leerstof overzichtelijk 
aan. 

zeer zeker 

periode2 
3 . 3 10 
3 . 8 19 
3 . 6 35 

- de docent geeft in een duidelijk schema 
de opzet van de les. 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

gsm. 
3 . 9 
4 . 0 
4 . 0 

η 

16 
19 
35 

- de docent geeft een heldere samenvatting 
van de les. 

perioda2 

Qwn. 
2 . 8 
3 . 9 
3 . 4 

η 

IB 
18 
35 

- de docent volgt de aangegeven lesopzet. helemaal 
niet 

г zeker 

4 . 2 
4 . 3 
4 . 3 

18 
19 
35 

- de docent controleert of de leerstof 
goed overkomt by de studenten. 

helemaal zeer zeker 

periode 2 

aam. η 
2 . 9 18 
3 . 4 19 
3 . 1 35 

- de docent besteedt (extra) aandacht aan 
niet goed begrepen onderwerpen. 

helemaal 
niet 

3 . 9 
3 . 7 
3 . « 

η 

1β 
19 
35 

- de docent slaagt erin de leerstof over te 
brengen op de student. 

De docent geeft goede praktijkvoorbeelden. helemaal 

niet 

zeer zeker 

periode 2 

gem. η 
3 . 4 1β 
3 . 7 18 
3 . 5 3 5 
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EVALUATIE LESGEDRAG DOCENT 
1993/1994 
Docent 3 

Э О KU-Nrjmegen 

pagina 2 
8-4-1994 

Toelichting: 
gemiddelde waarde 

= 1 standaarddeviatie 

- de docent bereidt de student voor op de 
praktijk. 

- de docent geeft aan in hoeverre de 
theorie in de praktijk te gebruiken is. 

3.0 
3.3 
3.2 

16 
19 
35 

- de docent geeft suggesties voor de uit
voering van praktijkactiviteiten. 

De docent zorgt voor afwisseling in 
activiteiten. 

helemaal zeer zeker 

gem. 

2.3 
3.3 

2.8 

η 
16 
19 
35 

- de docent geeft de student de gelegenheid 
mede de oplossing te vinden. 

helemaal zeer zeker 

- de docent waardeert en gebruikt de in
breng van de student heel duidelijk. 

helemaal zeer zeker 

Parlodel 
• 2 

gsm. 
3.6 
4.2 
3.9 

η 
1β 
19 
35 

- de docent hanteert verschillende werk
vormen. 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

gem. 
2.7 
2.4 
2.5 

η 
16 
18 
34 

De docent gaat in op vragen en opmerkingen 
van de student 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

gem. 
3.9 
4.4 
4.2 

л 
1β 
19 
35 
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EVALUATIE LESGEDRAG DOCENT 
1993Д994 
Docent 3 

IOWO KU-Nijraegen 

I 
3 

8-4-1994 

Toelichting: 
= gemiddelde waarde 

1 standaarddeviatie 

- de docent beeft vertrouwen in het kunnen 
van de student en laat dat ook merken. 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

period» 2 
3 . 5 16 
4 . 4 19 
4 . 0 3 5 

De docent kan de leerstof enthousiast over
brengen. 

helemaal 
niet 

zeef zeker 

periorte2 

- de docent gaat ontspannen met de klas om. 

• de docent heeft goed contact met de klas. 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

3 . 8 16 
4 . 3 19 
4 . 1 3 5 

- de docent weet iedere leerstof interes
sant te maken. 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

3 . 3 
3 . 8 
3 . 6 

16 
19 
3 6 

De docent is duidelijk in datgene wat Щ 
van de student verwacht 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

3 . « 15 
4 . 1 1 9 
3 . 9 3 5 

• de docent geeft de relatie van de module 
aan met de opleiding. 

helemaal zeer zeker 

Dem. η 
2 . 9 16 
3 . 9 19 
3 . 5 3 5 

- de docent geeft duidelijke huiswerk
opdrachten. 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

4 . 1 
4 . 4 
4 . 3 
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EVALUATIE LESGEDRAG DOCENT 
1993/1994 
Docent 3 

IOWO KU-NUmegen 

pagina 4 
8-4-1994 

Toelichting: 
gemiddelde waarde 

= 1 standaarddeviatie 

- de docent maakt duidelijk hoe Je het 
studiepunt voor de module kunt halen 

helemaal 
niet 

1 
periode2 

zeer zeker 

j__ mm 
gem. 
4 . 0 
4 . 3 
4 . 2 

16 
18 
34 
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Bijlage 6 
Voor- en nameting docent 4 
EVALUATIE LESGEDRAG DOCENT 
1993/1994 
Docent 4 

lOWO KU-Nrjmegen 

pagina 1 
8-4-1994 

Toelichting: 
ι gemiddelde waarde 
• 1 standaarddeviatie 

De docent biedt de leerstof overzichtelijk 
aan. 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

gem. η 
4 . 2 20 
4 . 4 23 
4 . 3 43 

- de docent geeft in een duidelijk schema 
de opzet van de les. 

1 
périodes 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

2 . 1 20 
4 . 3 23 
3 . 3 43 

- de docent geeft een heldere samenvatting 
van de les. 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

3 . 0 20 
3 . 3 23 
3 . 2 43 

- de docent volgt de aangegeven lesopzeL 

periode 2 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

gem. η 
2 . 3 20 
4 . 2 23 
3 . 3 43 

- de docent controleert of de leerstof 
goed overkomt bij de studenten. 

pertode2 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

3 . 9 20 
3 . 8 23 
3 . S 43 

- de docent besteedt (extra) aandacht aan 
niet goed begrepen onderwerpen. 

- de docent slaagt erin de leerstof over te 
brengen op de student 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

gsm. π 
3 . 8 20 
3 . 8 23 
3 . 9 43 

gem. η 
4 . 1 2 0 
4 . 2 23 
4 . 2 43 

De docent geeft goede praktijkvoorbeelden. 

periode 1 

helemaal 
niet 

rzeker 

4 . 7 2 0 
4 . 0 23 
4 . 3 43 
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EVALUATIE LESGEDRAG DOCENT 
1993/1994 
Docent 4 f' WO KU-Nijmegen 

pagina 2 
8-4-1994 

Toelichting: 
• «* gemiddelde waarde 

> 1 standaarddeviatie 

- de docent bereidt de student voor op de 
praktijk. 

- de docent geeft aan in hoeverre de 
theorie in de praktijk te gebruiken ia. 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

periode2 

Щг zeker 

3 . 5 
3 . 5 
3 . 5 

20 
23 
43 

gefn. 

3 . 3 
3 . 3 
3 . 3 

π 
2 0 

2 3 

4 3 

- de docent geeft suggesties voor de uit
voering van praktijkactiviteiten. 

De docent zorgt voor afwisseling in 
activiteiten. 

- de docent geeft de student de gelegenheid 
mede de oplossing te vinden. 

helemaal zeer zeker 

periode 1 
periode 2 

- de docent waardeert en gebruikt de in
breng van de student heel duidelijk. 

- de docent hanteert verschillende werk
vormen. 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

De docent gaat in op vragen en opmerkingen 
van de student. 

periode 1 
periode2 

helemaal 
niet 

zeer zeker 



EVALUATIE LESGEDRAG DOCENT 
1993/1994 
Docent 4 

IOWO KU-Nrjmegen 

pagina 3 
8-4-1994 

Toelichting: 
= gemiddelde waarde 

1 standaarddeviatie 

• de docent beert vertrouwen in het kunnen 
van de student en laat dat ook merken. 

periode! 
periode2 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

gsm, л 
4 . 0 20 
4 . β 23 
4 . 3 43 

De docent kan de leerstof enthousiast over
brengen. 

helemaal 
niet 

1 2 

periode2 

г zeker 

- de docent gaat ontspannen met de klas om. 

periodel 
»2 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

4 . 6 20 
4 .7 23 
4 . 7 43 

- de docent heeft goed contact met de klas. 

1 
periode 2 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

«• 

own. η 
4 . β 20 
4 . » 23 
4 . 7 43 

- de docent weet iedere leerstof interes
sant te maken. 

periodel 
• 2 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

Dem. π 
3 . 9 20 
4 . 0 2 3 
з . а 43 

De docent Is duidelijk in datgene wat hij 
van de student verwacht 

periode 2 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

3 . 4 20 
4 . 0 23 
3 . 7 43 

• de docent geeft de relatie van de modale 
aan met de opleiding. 

periodel 
periode2 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

oom. π 
3 . 0 20 
3 . 6 23 
3 . 3 43 

- de docent geeft duidelijke huiswerk
opdrachten. 

periode2 

gern. η 
4 . 0 20 
3 . 8 23 
4 . 0 43 

100 



EVALUATIE LESGEDRAG DOCENT 
1993/1994 
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Toelichting: 
• = gemiddelde waarde 

= 1 standaarddeviatie 

- de docent maakt duidelijk hoe je het 
studiepunt voor de module kunt halen 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

gem. η 
3 . 6 2 0 
4 . 3 2 3 
4 . 0 4 3 
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Toelichting: 
gemiddelde waarde 
1 standaarddeviatie 

De docent biedt de leerstof overzichtelijk 
aan. 

- de docent geeft in een duidelijk schema 
de opzet van de les. 

- de docent geeft een heldere samenvatting 
van de les. 

• de docent volgt de aangegeven lesopxet 

helemaal 
niet 

p*riode2 

periode 1 
periodai 

helemaal 
niet 

1 2 

pertoo»2 тшаттж.т 

Oom. 

3.5 
2.8 
3.2 

л 
15 
18 
33 

2 . 8 
2 . 0 
2 . 4 

3 . 8 
3 . 0 
3 . 4 

1β 
18 
34 

16 
18 
34 

gem. 
3.5 
2.4 
2.8 

η 
1β 
17 
33 

- de docent controleert of de leerstof 
goed overkomt bij de studenten. 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

gem. 
4. 1 
3.7 
3.9 

η 
1β 
18 
34 

- de docent besteedt (extra) aandacht aan 
niet goed begrepen onderwerpen. 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

gem. 
4.0 
3.8 
3.9 

η 
18 
18 
34 

- de docent slaagt erin de leerstof over te 
brengen op de student. 

De docent geeft goede praktijkvoorbeelden. 

helemaal 
niet 

1 
periode2 

gem. 
4.1 
3.7 
3.9 

η 
1β 
18 
34 

3.7 
3.3 
3.5 

1β 
18 
34 
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Toelichting: 
= gemiddelde waarde 
- 1 standaarddeviatie 

- de docent bereidt de student voor op de 
praktijk. 

- de docent geeft aan in hoeverre de 
theorie in de praktijk te gebruiken is. 

1 
périodes 

periode 1 
»2 

gem. 
3.Θ 
3.4 
3.6 

η 

16 
18 
34 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

gem. 
3.8 
3.4 
3.6 

η 

16 
18 
34 

- de docent geeft suggesties voor de uit
voering van praktijkactiviteiten. 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

gem. 
3.5 
3.2 
3.4 

η 

16 
18 
34 

De docent zorgt voor afwisseling in 
activiteiten. 

période 1 
periode2 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

gem. 
4.1 
3.9 
4.0 

η 

16 
18 
34 

- de docent geeft de student de gelegenheid 
mede de oplossing te vinden. 

- de docent waardeert en gebruikt de in
breng van de student heel duidelijk. 

periode 1 
periodes 

- de docent hanteert verschillende werk
vormen. 

periode 1 
periodes 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

4 S 
4 . 2 
4 . 0 
4 . 1 

16 
18 
34 

De docent gaat in op vragen en opmerkingen 
van de student 

zeer zeker 

4.6 
3.8 
4 . 2 

16 
18 
34 
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Toelichting: 
• gemiddelde waarde 
; 1 standaarddeviatie 

• de docent heeft vertrouwen in het kunnen 
van de student en laat dat ook merken. 

De docent kan de leerstof enthousiast over
brengen. 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

gam. 
4.2 
4.3 
4.2 

Π 

ie 
18 
34 

- de docent gaat ontspannen met de klas om. helemaal 
niet 

pertodo2 

gem. 
4. 1 
4.3 
4.2 

η 

te 
te 
34 

- de docent heeft goed contact met de klas. helemaal 
niet 

1 2 

zeer zeker 

3 4 5 
4.3 
4.3 
4.3 

18 
18 
34 

• de docent weet iedere leerstof interes
sant te maken. 

De docent is duidelijk in datgene wat hij 
van de student verwacht. 

helemaal 
níet 

ι г s 

zeer zeker 

4 S 

helemaal 
niet 

1 2 

zeer zeker 

4 S 

3 . 6 
3 . 6 
3 . 6 

3 . 8 
3 . 8 
3 . 6 

16 
18 
34 

18 
18 
34 

- de docent geeft de relatie van de module 
aan met de opleiding. 

helemaal zeer zeker 
niet 

1 2 S 4 5 
periode 1 
period« 2 

gem. 
3.7 
3.7 
3.7 

η 

18 
18 
34 

- de docent geeft duidelijke huiswerk
opdrachten. 

helemaal 
niet 
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Toelichting: 
• gemiddelde waarde 

1 standaarddeviatie 

- de docent maakt duidelijk hoe je het 
studiepunt voor de module kunt halen 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

periode 1 
periode 2 

gem. 
3 . 9 
3 . 9 
3 . 9 

16 
18 
34 
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Toelichting: 
: gemiddelde waarde 
' 1 standaarddeviatie 

De docent biedt de leerstof overzichtelijk 
aan. 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

1 2 3 4 s 
1 

periode 2 
4 . 1 
4 . 0 
4 . 0 

14 
15 
2 9 

- de docent geeft in een duidelijk schema 
de opzet van de les. 

- de docent geeft een heldere samenvatting 
van de les. 

penode2 

- de docent volgt de aangegeven lesopzet. 

periode 2 

helemaal zeer zeker 
niet 

1 2 3 4 5 η 
14 
15 
29 

- de docent controleert of de leerstof 
goed overkomt bij de studenten. 

- de docent besteedt (extra) aandacht aan 
niet goed begrepen onderwerpen. 

helemaal 
niet 

helemaal 
niet 

4 . 0 
4 . 4 
4 . 2 

14 
15 
29 

Qvm. 
4.2 
4.3 
4.2 

η 

14 
15 
29 

- de docent slaagt erin de leerstof over te 
brengen op de student 

4.3 
3.9 
4.1 

14 
15 
29 

De docent geeft goede praktijkvoorbeelden. helemaal 
niet 

1 2 3 

zeer zeker 

4 5 
4.9 
4.5 
4.7 

14 
15 
29 
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Toelichting: 
= gemiddelde waarde 

1 standaarddeviatie 

- de docent bereidt de student voor op de 
praktijk. 

periode 1 
periodes 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

gem. 
4 . 7 
4 . 4 
4 . 6 

η 
14 
15 
2 » 

- de docent geeft aan in hoeverre de 
theorie in de praktijk te gebruiken is. 

ф г zeker 

- de docent geeft suggesties voor de uit
voering van praktijkactiviteiten. 

periode 1 
periode 2 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

4 . 4 
4 . 0 
4 . 2 

13 
15 
28 

De docent zorgt voor afwisseling in 
activiteiten. 

periodai 
periode2 

helemaal zeer zeker 

4 5 gern. 
4 . 5 
4 . 1 
4 . 3 

η 

14 
15 
29 

- de docent geeft de student de gelegenheid 
mede de oplossing te vinden. 

helemaal zeer zeker 

4 5 gem. 
4 . 1 
4 . 2 
4 . 2 

η 

14 
15 
29 

- de docent waardeert en gebruikt de in
breng van de student heel duidelijk. 

- de docent hanteert verschillende werk
vormen. 

periode 2 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

4 . 3 
3 . 7 
4 . 0 

13 
15 
28 

De docent gaat in op vragen en opmerkingen 
van de student. 

periode 1 
periode2 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

4 5 

• 

jem. 
4 . 6 
4 . 7 
4 . 7 

η 

14 
15 
29 
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Toelichting: 
m gemiddelde waarde 

1 standaarddeviatie 

- de docent heeft vertrouwen in het kunnen 
van de student en Iaat dat ook merken. 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

periode2 

De docent kan de leerstof enthousiast over
brengen. 

helemaal 
niet 

periodai 
periode? 

4 . 5 
4 . 5 
4 . 5 

η 
14 
15 
29 

- de docent gaat ontspannen met de klas om. helemaal 
niet 

rzeker 

periode Í 
periode? 

2*m. 
4 . 7 
4 . 5 
4 . 8 

η 

14 
15 
29 

- de docent heeft goed contact met de klas. helemaal 
niet 

1 2 
periode 1 
periode2 

- de docent weet iedere leerstof interes
sant te maken. 

De docent is duidelijk in datgene wat hij 
van de student verwacht 

- de docent geeft de relatie van de module 
aan met de opleiding. 

- de docent geeft duidelijke huiswerk-
opdrachten. 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

pctiedel 
periode2 
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Toelichting: 
= gemiddelde waarde 

1 standaarddeviatie 

- de docent maakt duidelijk hoe je het 
studiepunt voor de module kunt halen 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

gem. η 
3 . 8 13 
4 . 3 15 
4 . 1 28 

109 



Bijlage 9 
Voor- en nameting docent 7 

EVALUATIE LESGEDRAG DOCENT 
1993/1994 
Docent 7 
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Toelichting: 
. gemiddelde waarde 
' 1 standaarddeviatie 

De docent biedt de leerstof overzichtelijk 
aan. 

periode 2 

• de docent geelt in een duidelijk schema 
de opzet van de les. 

1 

periode 2 

helemaal 
niet 

•eer zeker 

gem. η 
3.6 21 
3 . 5 19 
3.6 40 

- de docent geeft een heldere samenvatting 
van de les. 

zeer zeker 

3 . 1 
3 . 3 
3 . 2 

21 
IS 
40 

• de docent volgt de aangegeven lesopzet. 

periode 2 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

3 . 9 21 
8 . 7 19 
3 . 8 40 

- de docent controleert of de leerstof 
goed overkomt bij de studenten. 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

gem. η 
4 . 4 2 1 
4 . t 19 
4 . 3 40 

• de docent besteedt (extra) aandacht aan 
niet goed begrepen onderwerpen. 

periode2 

helemaal 
niet 

г zeker 

Oom. η 
4 . 4 21 
3 . 9 19 
4 . 2 40 

- de docent slaagt erin de leerstof over te 
brengen op de student 

helemaal 
niet 

gom. η 
4 . 3 21 
4 . 2 19 
4 . 3 40 

De docent geeft goede praktijkvoorbeelden. helemaal 
niet 

zeer zeker 

9©fn. 

4 . 2 
4 . 3 
4 . 3 

в 
21 
19 
40 
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Toelichting: 
= gemiddelde waarde 

1 standaarddeviatie 

- de docent bereidt de student voor op de 
praktijk. 

periode 1 
periode2 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

gem. 
4.3 
4.1 

4.2 

л 
21 
19 

40 

- de docent geeft aan in hoeverre de 
theorie in de praktijk te gebruiken is. 

1 
periode2 

3.6 
3 . 9 
3 . 8 

21 
13 
40 

- de docent geeft suggesties voor de uit
voering van praktijkactiviteiten. 

helemaal 
niet 

zeerzeker 

1 
periode2 

gem. 

4.3 
4.2 
4.3 

η 

21 
19 
40 

De docent zorgt voor afwisseling in 
activiteiten. 

periode 1 
periode 2 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

- de docent geeft de student de gelegenheid 
mede de oplossing te vinden. 

periode 1 
periode2 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

4 . 4 
4 . 1 
4 . 3 

21 
19 
40 

- de docent waardeert en gebruikt de in
breng van de student heel duidelijk. 

periodel 
periode 2 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

gem. 
4.5 
4.3 
4.4 

η 

21 
19 
40 

- de docent hanteert verschillende werk
vormen. 

periodel 
02 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

De docent gaat in op vragen en opmerkingen 
van de student 

helemaal 
niet 

1 2 
periodel 
periode2 

zeer zeker 

gem. 
4.4 
4.S 
4.5 

η 
21 
19 
40 
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Toelichting: 
gemiddelde waarde 
1 standaarddeviatie 

- de docent heeft vertrouwen in het kunnen 
van de student en laat dat ook merken. 

helemaal 
niet 

1 2 

ner zeker 

periodai 
4 . 1 
4 . 2 
4 . 1 

21 
19 
40 

De docent kan de leerstof enthousiast over- helemaal 
niet 

ι 2 3 

zeer zeker 

4 5 
4 . 4 
4 . 1 
4 . 2 

21 
19 
40 

• de docent gaat ontspannen met de klas om. helemaal 
niet 

zeer zeker 

4 5 flem. 
4 . 1 
3 . 8 
4 . 0 

η 

21 
19 
40 

- de docent heeft goed contact met de klas. helemaal 
niet 

rzeker 

periode 2 
4 . 1 
4 . 1 
4 . 1 

21 
19 
40 

• de docent weet iedere leerstof interes
sant te maken. 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

ïem. 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 0 

η 

21 
19 
40 

De docent is duidelijk in datgene wat Щ 
van de student verwacht 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

periodai 
période? 

4 . 1 
3 . 9 
4 . 0 

21 
19 
40 

- de docent geeft de relatie van de module 
aan met de opleiding. 

- de docent geeft duidelijke huiswerk
opdrachten. 

helemaal 
niet 

zeer zeker 

periode 1 
poriodeZ 

4 . 0 
3 . 8 
3 . 9 
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Docent 7 
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- de docent maakt duidelijk boe je het 
studiepunt voor de module kunt halen 

perìodo 1 
perìodeZ 

Toelichting: 
• - gemiddelde waarde 
ШШШИШ = 1 standaarddeviatie 

helemaal zeer zeker 
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niet 
2 3 4 s gem. 

• 
шшшяшшш 

4 . 1 
3 .7 
3 . 9 








