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EXAMEN -

Meer en meer mensen die bij het universitair onderwijs betrokken zijn, stellen vast dat de
hoeveelheid leerstof die de studenten te verwerken krijgen van jaar tot jaar aangroeit.
Maar wat erger is, in veel gevallen wordt een encyclopedische kennis vereist van feitenmateriaal. De evaluatielet zgn.examen) komt dan ook dikwijls neer op het peilen naar detaillistische geheugenstof. Dergelijke geheugencultus stelt in toenemende mate,overbodig zware
eisen aan de student.

Voor de para-universitaire organisaties wordt het moeilijker om vormingsaktiviteiten te
organiseren, gezien studenten al te veel worden opgeëist om aan dergelijke geheugencultus
te kunnen deelnemen. Onderzoekingen hebben uitgewezen dat de doorsnee eerstejaarsstudent
een 50 tot 60 (en zelfs meer) urenweek kent.
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1«Studeren aan de universiteit is, naar De Groot, deelnemen
aan een veldloop over een moeilijk parcours met vele hindernissen. Na een zekere afstand(lees:hoeveelheid leerstof)
in een bepaalde toegelaten tijd(lees:academisch jaar) te
hebben doorlopePi :wordt men geacht de eindstreep te hebben
behaald. Wie later binnenloopt, wordt niet meer opgenomen
in de uitslag, want de aankomstcontrole is dan reeds lang

Ter verdieping in de problematiek over "studie-en examendruk aan onze universiteit", en
om tot voorstellen te komen van actie naar studenten en beleid toe, werd door de vereniging
van universitaire parochies(V.U.P.) een weekend georganiseerd in november 11.
Referaten werden gehouden door de heren Bonte(R.U.G.), Daniëls(L.U.C.), Jansens (K.U.L.),
Bracke(K.U.L.), en De Preeuw(K.U.L.).
Wat hier in dit Schampernummer afgedrukt is, is grotendeels de neerslag van dit V.U.P.-weekend. Hieraan zijn dan ook nog enkele teksten toegevoegd die een resumé zijn van enkele inzichten die Prof.R.Dechaene en Juffr. Van Oppen naar voren gebracht hebben op een vergadering
die door de werkgroep universitair engagement van het K.U.C. werd belegd als voorbereiding
op het V.U.P.-weekend.

TERREINVERKENNING: STUDIEDIEDRUK, EVALÜATIESISTE
OP S L A G E N .......
_ ..
MEN enuniefKANS
1) Er zijn verschillen per studierichting:
dan andere.
Toegepaste wetenschappen:hoger dan 60%.
Het laagste in de wetenschappen:
biologie,natuurkunde, wiskunde.
Deze laatste richting: 38%
Een absoluut dieptepunt wordt bereikt in
de diergeneeskunde: 31%
£ Er zijn voelbare verschilfen per
studierichting van unief tot unief.
Biologie: gemiddeld 45%
-R.U.C.A. 27%
-K.U.L.
60%
Scheikunde: gemiddeld 54%
-R.U.C.A. : 33%
-K.U.L.A.K.:51%
Wiskunde: gemiddeld 38%
-L.U.C. : 20%
-K.U.L.A.K.:51%
Romaanse Filologie: gemiddeld 48%
-R.U.G. : 36%
-K.U.L.A.K.:67%

Eerste vaststelling: 50% van degenen die aan de start verschijnen halen nooit de eindstreep.
De universiteit is met de jaren geëvolueerd van elite'sport"
naar massa"sport). Voor de ganse universiteit slagen er in
de eerste kandidatuur 50% van de deelnemers in de examens.
In de tweede kandidatuur is dit cijfer 80%. In de verdere
jaren is dat 90% tot 100%.
Voor de eerste kan. komt er nog bij dat 1 op 10 studenten
niet deelneemt aan de examens.
Deze 50% voor de eerste kan. is berekend met de bissers
incluis. Zonder de bissers komen we tot een cijfer dat 5%
lager ligt.(2).
Bij een interuniversitaire vergelijking van de examenuitslagen in de eerste kandidatuur, constateert men:
O Er zijn voelbare verschillen van universiteit tot
universiteit:
R.U.C.A. : 37%
V.U.B.
: 54%
L.U.C. : 45%
U.F.S.A.L.: 55%

Iemand uit de menswetenschappen bv. heeft 4 keer minder kans
op slagen dan de unief dan iemand uit de Latijn Wiskunde.
Een andere vaststelling: naargelang men uit een bepaalde
school van middelbaar onderwijs komt, heeft men meer of
minder kans of slagen aan de unief: zo vertoont een bepaalde school 75% geslaagden aan de unief, terwijl een andere
slechts 37% geslaagden telt aan de unief.
Algemene regel: de schoolcijfers uit het middelbaar onderwijs zijn de beste waardemeter om uit te maken of Iemand
kansen op slagen heeft aan de unief.

3. S t u d i e r e s u l t a a t
-Begaafdheid
-Rol van het geheugen
-Motivatie
-Werkkracht
-Studiestrategie

Een eerste algemene indruk bij het
bekijken van deze cijfers is: de univen*
siteiten hanteren geen gelijkwaardige criteria bij de evaluatie van hun studenten.

2. Studierendement

Op 100 studenten-beginners, halen er
gemiddeld 30 op tijd de eindstreep. Met de
bissers erbij komen we tot 47 op 100 die
tijdig de eindstreep halen.
Bij de beëindiging van de studies hebben 1/5
van de afgestudeerden, I of 2-keer gebist.
Bepaalde studierichtingen trekken dikwijls
"zwakkere" studenten aan.
Bepaalde afdelingen uit het middelbaar
onderwijs gevén meer kans op slagen aan de

OL Begaafdheid
Is die aanleg om binnen een beperkte tijdspanne,zijnde
8 maanden, een aanzienlijke hoeveelheid leerstof zelfstandig te kunnen verwerken.
Rekening houdend met een I.Q van 120 tot 125, dat een
zeer grof gegeven is, zouden slechts 12% van de jongens 4
meisjes op 18 jaar bekwaam zijn universitaire studies
aan te vatten.
De constatatie 1s evenwel:
-velen zitten op de unief niet op hun plaats;
-anderen die wel bekwaam zijn, krijgen dikwijls niet de
kans.

-Een begaafdheids test is niet bruikbaar als tëst voor
studiesucces.
Slagen aan de universitelt is immers slechts voor ongeveer de helft toe te schrijven aan zuiver intellectuele
factoren.
‘v
Wat de leersnelheid aangaat, zijn de eerstejaars verrast
door:
- hoeveelheid leerstof;
-snelheid waarmee de colleges gegeven worden.
Elke student werkt onder tijdsdruk. Voor een aantal is dat
fataal. Volgt er ook uit, dat de meesten werken om te
slagen,en niet om de vorming.
De variatie in leersnelheid varieert van student tot student van 1 tot 5. Een student met een trage leersnelheid
is permanent overbelast. Men heeft geprobeerd te selekteren bij het binnenkomen van de unief via een maturiteitsexamen. Iedereen weet onderhand wel, dat dit een flop geworden is in de n-de graad.
V1a selektie kan men de zeer goeden van de zeer slechten '
scheiden, maar daarmee kan men geen oordeel vormen over
de middengroep.
Van een goede selektietekst kan worden verwacht dat hij
een fout maakt van 30%, hierbij laat men statistisch gezien 15% niet geschikten toe en 15% wel geschikten worden
hierbij niet toegelaten.
Een propedeutisch jaar, met de bedoeling het aantal mislukkingen te verlagen, zou tijdverlies zijn voor de bekwamen, voor de niet-bekwamen, betekent het alleen een uitstel van executie.
Er bestaat op heden een vrij algemene consensus om de examens
van de eerste kan. als het minst slechte selektiesysteem te
aanzien.
Het probleem is nl. dat in de eerste kan. we te doen hebben met
studenten, afkomstig u1t verschillende scholen, met een verschillende vooropleiding, en waarbij ook het midden waaruit de
student komt een rol speelt.

lfr Rol vanJiet_geheu^en^
Studeren zou geen opstapeling van kennis mogen zijn in de vorm
van geheugenstof, maar wel het beheersen van kennis;er is bv.
een groot verschil tussen het kunnen van buiten tekenen van
bepaalde figuren en het kunnen verklaren van een figuur wanneer
men ze te zien krijgt.
Als fouten bij h*t studeren kunnen worden genoemd:
1. Het geheugen wordt niet gedragen door inzicht;
2. Men begrijpt een leerstof, maar er is geen zelfkontrole naar
de graad van beheersing;
3. Willen perfektionist zijn, waardoor veel tijd wordt verloren
bij irrelevante details.
^ ^ u ^ emotiverui^
Studiemotivering wordt best uitgelegd met te zeggen wat studiemotivering niet is.
Men doet bv. geen geneeskunde om een familietraditie voort te
zetten, of omwille van het prestige, of omwille van het geld.
Men doet geen rechten omdat men bv.in het middelbaar onderwijs niet al te sterk was voor wiskunde, wetenschappen en
talen.
Motivatie is aangezogen zijn door de leerstof omwille van de
Inhoud, Gevolg:vrij middelmatige studenten uit het middelbaar
onderwijs die sterk gemotiveerd zijn bereiken de eindstreep.
d l^rjckracht
Van degenen die er het eerste jaar aan de unief niet doorkomen, kan worden gezegd, dat 50% ervan niet slagen wegens gebrek aan bekwaamheid; voor de andere 50% is het zo, dat ze
wel voldoende begaafd zijn om er door te komen, maar dat ze
hun capaciteit niet voldoende hebben gebruikt.
De overgang van het middelbaar naar het universitair onderwijs, betekent de overgang van een beschutte werkplaats naar
de totale vrijheid, wat voor velen fataal wordt.
Tot op heden vergt studeren nog altijd een zekere levensdiscipline, die oa betekent:
-de student moet voor zichzelf een dag- en weekprogramma opmaken.
-goed studeren brengt een zekere vereenzaming mee:
-zich periodlsch kunnen afzonderen van een gezellig gemeenschapsleven.
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-in de richting die men gekozen heeft wordt men tot op
zekere hoogte vakidioot:men kan niet zoveel boeken meer
lezen .minder cultuurevenementen meemaken, omwille van
tijdsgebrek;gevolg hiervan is dat er een vorm van verminking en verarming van de persoonlijkheid dreigt te ontstaan.
Stellen we een eerste kan. met 20 u. college; onderstellen we
verder dat 1 u. college 2u. studeren vergt; dan komen we tot
een werkweek van 60u; voor de student. De indruk die ontstaat
is dat de arbeidsbelasting van de student aan de universiteit
vrij zwaar is.
ft Studiestrategie
Voortredenerend op het uitgangspunt dat de student onder tijdsdruk werkt, leidt tot de conclusie dat er meer aan tijdsbudgettering moet worden gedacht.

De constatering dat studeren belast is
door vooral de tijdsdruk leidt tot
volgende overwegingen:
-men zou het acauemlsch jaar kunnen ver
lengen, door minder vakantie te geven;
-een 3 maal 10 weken-systeem invoeren
zoals reeds w ^ t toegepast in een
aantal universitaire instellingen 1n
ons land.

(2) Alle gegeven cijfers betreffen het aantal studenten op
100 die deelnemen aan dé examens.

De rol v a n de DOCENT
De kwaliteiten van de docent heeft een niet te onderschatten invloed op hetgeen door de student effectief wordt geleerd tijdens
de colleges. Daarom zijn een aantal minimumeisen voor de docent
zeker gerechtvaardigd:-klaarheid in de uiteenzetting;
-expressievaardigheid.
Studentgericht onderwij komt niet altijd voor, wat niet te verwonderen is als men bedenkt dat de docent geen enkele specifieke voorbereiding krijgt ter uitoefening van zijn onderwijstaak. Er zijn twee beroepen die niet aangeleerd worden:
het eerste is het oudste beroep ter wereld, het andere is
dat van professor(Torsten Husen).
Sommigen lezen hun cursus af, waarbij het bijwonen van de
colleges voor de student tijdverlies betekent.
Examens zijn dikwijls gekenmerkt door het feit dat met 3
of 4 vragen de studiearbeid van een gans jaar wordt geëvalueerd in een tijdspanne van 10 tot 15 minuten.
Anderzijds is het ook zo dat het andere uiterste nl.een
permanente evaluatie over het jaar een permanente studiedruk zou meebrengen en een teloorgang van het studentenleven zou betekenen.

Examens

HET
UNIVER
SITAIR
ONDERW IJS .
wat zijn de doelstelliiflen ervan ?
Hoe verloopt het nu ?
Hoe is het te veranderen ?

H

De prof.moet bij de evaluatie nagaan of de student ten
aanzien van de leerstof beschikt over:
-inzicht
-synthese
-deelonderwerpen in een algemeen verband kan plaatsen
-logische verbanden kan leggen
-theoretische kennis kan toepassen
Bij mondelinge examens stelt zich het probleem dat de
vragen verschillen per student. De studenten worden hierbij niet met dezelfde meter gemeten. Persoonlijke indrukken
spelen dikwijls mee bij de beoordeling. Uit het oogpunt
van objektiviteit blijkt het multiple choice systeem het
meest betrouwbaar. De vragen zijn dezelfde voor iedereen.
Er kunnen hierbij ook veel vragen worden gesteld. Een aantal nadelen aan deze examenvorm zijn:constructie van het
examen is tijdrovend, voor elk examen dient een andere
vragenlijst te worden opgesteld met uitputting van de
originaliteit na een aantal zittijden, en het systeem laat
niet toe het inzicht, de inventiviteit en het persoonlijk
inzicht te testen.
Omtrent de subjectiviteit van ée prof.bij de examens is
het zo dat voor eenzelfde cursus en eenzelfde antwoord een
bepaalde prof.12/20 zou geven terwijl een andere er slechts
8/20 voor over heeft. Evaluatie in cijfers is dan ook als
tamelijk onbetrouwbaar te beschouwen. Gelukkig is het toch
al zover dat bij de deliberaties het vetorecht in theorie
is weggevallen.
Is er een verband tussen sexe en studiesucces ? De meisjes
zijn nog altijd in de minderheid aan onze universiteiten,
maar het gemiddeld studiepeil ligt hoger bij de meisjes dan
bij de jongens, wat zijn weerslag heeft in gunstiger examenresultaten.
Over de spreiding van de^examens dient te worden gezegd dat
1 examen per dag een redelijk tempo blijkt te zijn. Spreidt
men de examens over een te lange periode dan is er een te
lange psychische belasting van de student.

Bij de behandeling van deze
problematiek steunen we op het referaat
van de Heer Daniels.
Zoals de titel reeds aangeeft wordt op
drie vragen een antwoord gezocht.:
1. Wat zijn de doelstellingen van een
universitaire opleiding ? Wat is
haar funcxie ? Met name: de functie
enerzijds voor het individu die de
opleiding"ondergaat".anderzijds voor
ae samenleving.
Z. Hoe verloopt op dit ogenblik in
concreto het universitair aebeuren 7
3. Hoe is dat universitair onderwijs
te veranderen ?
Kan het evolueren naar:“een universitelt
om van te nouden.of een universitelt
aie als zinvol ervaren wordt?" Hier
raakt men de kernvraag: welke situatie
wensen wij ?

I# De doelstellingen van de universitelt.
B1j het formuleren van de doelstellingen lijkt ons een verschui ving en
verruiming van doelstellingen noodzakelijk te zijn.

"wetenschapsconsument".
Het onderwijs zou moeten gezien worden als een vorm van sociaal
contract tussen docent en student, met respect voor eikaars terrein.

A. Verschuiving.

II# Analyse van het universitair onderwijs.

Het universitair onderwijs zoals het nu wordt beoefend, geeft een overzicht van de kennis in een bepaald vakgebied. Men wil een totaal overzicht
geven vla encyclopedische kennis. Deze doelstelling is heden ten dage
echter onuitvoerbaar en disfunctioneel geworden.
-Onuitvoerbaar omdat de wetenschappelijke kennis(gegevens) exponentieel aangroeit. Via encyclopedische kennis verwerft de student een uitgebreid depot
van begrippen, maar hij weet slechts gedeeltelijk of helemaal niet wat ze
betekenen. Het blijft louter intellectualistische kennis.
-Disfunctioneel omdat wat vandaag vaststaat, morgen is achterhaald. We zijn
in de wetenschapsverwerving op een punt gekomen waar men zich voortdurend
moet bijscholen en herscholen.

Wie het huidige universitaire onderwijs analyseert merkt vlug dat de
collegevorm de overheersende onderwijsvorm 1s. Nochtans 1s de waarde van
dergelijke hoorcolleges in de meeste gevallen zeer relatief. Het is een
onderwijsvorm die veel tijd vergt van de student, en werkt met relatief
laag rendement. Het stelt alleen de prof. in staat op korte tijd veel stof
te"zien".
De wijze waarop de leerstof wordt aangeboden draagt oa volgende kenmerken:
-colleges en leerboeken vergen slechts korte tijd de aandacht van de student;
-de leerstof is te intellektualistisch en te weinig op de realiteit gericht.

De universitaire opleiding kan slechts een aanzet zijn voor voortdurende
zelfvorming. "Afstuderen" bestaat niet meer. De universiteit moet basisbegrippen bijbrengen en denktraining aanleren,om straks zelfstandig te
kunnen leren. Zelfstandig leren spitst zich toe op de capaciteit de hoeveel
held informatie waarmee de intellectueel gevormde geconfronteerd
wordt te kunnen selecteren op grond van een waarde. In het leven
worden we voortdurend geconfronteerd met nieuwe alternatieven,waardoor
leren beslissen belangrijk is. De universitaire beroepsopleiding betekent dan ook oa training in mondigheid en leren samenwerken in team.

irea* *]

B. Verruiming.
Tot nu toe is het universitair onderwijs gericht geweest op een beroep, het is een technisch gericht onderwijs: handige dokters, handige
juristen, enz, afleveren.
Wat evenwel ontbreekt is een bewustmaking van wat het beroep is. Wat de
sociale konsekwenties zijn die een beroep insluiten.Een visie op mens
en maatschappij wordt momenteel in de opleiding in het geheel niet of
slechts gebrekkig gegeven.
In de opleiding zou men zich ook moeten realiseren dat we te doen hebben
met adolescenten, jonge mensen die nog volop in ontwikkeling zijn. Jonge
mensen, die nog moeten leren eigen verantwoordelijkheid op te nemen.
Er zijn daarom voor de universiteit nog een aantal ontwikkelingstaken
weggelegd:
-leren aanvaarden van de eigen verantwoordelijkheid;
-jonge mensen een duidelijk beroepsprofiel helpen ontwikkelen;
-doen verwerven van volwassen interpersoonlijke relaties.
Deze ontwikkelingstaken zou de universiteit moeten behartigen.evenzeer
alsdat ze de wetenschap behartigt. Nu is er gewoon geen ruimte om deze
taken te ontwikkelen.
De stelling luidt dan ook: er moet worden afgestapt van de"luister naar
mij"praktijken. Zelfrealisatie en eigen activiteit moeten op de voorgrond
treden. Ook het beste onderwijs(lees "de beste luister-naar-mij"praktijk)
heeft nog niet noodzakelijk tot gevolg dat iets geleerd wordt.
Onderzoekingen hebben uitgewezen dat docent en onderwijs minder invloed
hebben op de student dan de onderlinge contacten tussen studenten en ts
student en docent onderling.
Het onderwijs moet daarom geaxeerd worden op de student;waarbij de student
gezien wordt als een jonge volwassene, als een jonge collega. Men zal
dan ook moeten afstappen van het nemen van beslissingen omtrent doelstelling en inhoud van de studie boven de hoofden van de studenten heen, zoals
dat nu meestal het geval is. De student blijft momenteel nog steeds een

De overdracht van de leerstof(het onderwijsproces) staat centraal,waar nochtans het leerproces(het leren) het belangrijkst is en centraal zou moeten
staan.
In het huidig systeem van overbrengen van de leerstof wordt bovendien geen
rekening gehouden met verschillen in studietempo,leerstijl(eenzelfde probleem wordt door twee verschillende individuen ook verschillend benaderd)en
motivatie.
De filosofie is nu: wie het tempo niet kan volgen of de werkkracht niet opbrengt om die hoeveelheid stof op de opgelegde manier te verwerken, die
moet eruit.
Tentameri-en examensysteem is zo dominant geworden, dat de voorbereiding ervan een doel op zichzelf zijn geworden:"Ik zal tevreden zijn als ik 12 heb".
Er wordt bovendien in het onderwijs geen rekening gehouden met het studieklimaat, met het psychisch en sociaal welzijn van de student, die nochtans van
grote betekenis zijn bij het leren!
Tenslotte wordt in het kader van het universitair onderwijs het vormingsaspect,
zoniet nadrukkelijk afgewezen, dan toch niet nagestreefd en bijna onmogelijk
gemaakt. Veel docenten menen dat de vorming elders moet geschieden:
"Wij zijn geen revalidatiecentrum" hoort men hun zeggen.
I# Hoe kunnen nu de doelstellingen van universiteit gerealiseerd
worden ?
Hierboven hebben we uiteengezet dat de universiteit de professionele
vorming en de vorming van de student moet behartigen.
We hebben eveneens aangetoond dat in beide doelstellingen wat beweging
gekomen is. Zo heeft bv. steeds het onderwijsproces centraal gestaan;
nu ziet men in dat het de hoogste tijd wordt dat het leerproces centraal
staat.
Individuele studiesystemen kunnen de tekorten van de huidige onderwijsinstruktie opheffen. De vorming van de student tracht men meer na te streven met projectonderwijs. Wij komen daar straks op terug.
Vooraf willen we enkele vernieuwde inzichten uit de leerpsychologie naar
voor brengen en die waardevol zijn bij de uitbouw van een individueel studiesysteem. Wij zullen iets zeggen over a) het leerproces,b) hoet het leren
positief wordt be'invloed.c) aantonen hoe onze voorstellen realiseerbaar zijn
in het huidig onderwijssysteem.
a) Het leren verloopt over drie fasen: een oriëntatiefase, een assimilatiefase, toepassingsfase.
In de oriëntatiefase verwerft de student een idee van wat hij moet leren.
Hij ziet wat van hem verwacht vyordt. De docent moet zijn eigen doelstellingen formuleren, en nagaan wat de student verwacht.
In de verwervings- of assimilatiefase probeert de student de leerstof te
begrijpen en te memoriseren. Hierbij moet de docent leiding geven.
De derde fase is dan toepassen en terugkoppelen.
De student verwerft hier inforamtie of hij al dan niet de zaken kent en
kan toepassen.
Onderzoek heeft uitgewezen da* het leren positief beïnvloed wordt wanneer de
student duidelijk weet wat hij moet studeren. Onzekerheden omtrent al of niet
te kennen stof moet zoveel mogeiijk worden weggenomen. Het leren wordt verder
positief beïnvloed wanneer de student in eigen tempo kan leren, en wanneer hij
een onderwijsmethode aangeboden krijgt die aansluit op zijn persoonlijkheid.
Volledige beheersing van de leerstof motiveert de student om verder te studeren.
De student moet ook zelf verantwoordelijkheid krijgen voor zijn leerproces. Dit
kan wanneer hij keuze heeft tussen verschillende leervormen = hoorcolleges, goede cursus, enz. Hij moet bovendien zichzelf kunnen kontroleren.
Wij menen dat dergelijke onderwijs leervormen realiseerbaar zijn binnen het
huidig onderwijssysteem. In het Limburgs Universitair Centrum is de leerstof
algemene scheikunde van de eerste kandidatuur geneeskunde en tandheelkunde
verdeeld in 6 leertaken. De studenten krijgen een cursustekst, waaraan voor
elke leertaak ongeveer 2 weken wordt besteed. Z1j ontvangen daarbij een studiehandleiding met taken, waarin staat welke oefeningen moeten worden gemaakt:
zowel theoretische als praktische. De docenten organiseren bepaalde aktiviteiten waaronder bv. hoorcolleges; maar de docent zegt:"dat zijn bijkomende
aktiviteiten om de cursus te beheersen."
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Daarnaast zijn er werkcolleges en werkzittingen. De student kan na Iedere Studletaak een toets afleggen. Dit is een zelfkontrole. Deze toets gebeurt anoniem.
In een Individueel studlesysteem is de taak van de docent uit te maken wat de
student in zijn leerproces nodig heeft. Hierbij zullen een aantal hoorcolleges
en werkzittingen nodig zijn. De verhouding tussen belden kan schommelen.
Als laatste bedenking bij deze paragraaf moet onderstreept worden dat met het
streven naar een individualisering van het studiesysteem, enkel een onderwijsvorm wordt aangegeven, maar daarmee kan men nog alle doelstellingen realiseren.
Men kan maw de klassieke leerstof (inhoudelijk) blijven handhaven.
IV Het projectonderwijs.

»***»**»•*»*****»•**»♦*****•»♦•*•***

Studio Skoop
Zaal 1: Cabaret van Bob Fosse 21U
Ihusic lovara van Kenn Ruesel
om 23U,

De mol.
20 jan. "Deanna Drahman" van Chantal
Ackerman.

Zaal 2: Het kind van de zon van
Rene van Nie om 19u30 en om

Zaal 3 Studio Skoop 20 u.

Vooruit.

21u30.
Th8 Emigrante van Dan Troell

fortune and men's eye' van Harvey

om 23u30.

Hart om 20u30.

Een andere onderwijsvorm is het projectonderwijs, of het "probleem-oplossend
leren". Projectonderwijs vertrekt vanuit de visie dat de zelfontplooiing en
attitude van de student centraal staat. Er wordt geopteerd voor zelfontdekking.
Hierbij verandert de betekenis van de leerstof. Ze is dan nl. niet meer gericht
op kennisoverdracht, maar op het verwerven van een bepaalde habitus,op het kunnen
toepassen van een oplossingsmethode. Leren moet plaatsvinden ovv probleemoplossend
leren. Dit is mogelijk vanaf de eerste dag van het universitair onderwijs door
een aantal problemen te programmeren. Het projectonderwijs is bekommerd om de maatschappelijke relevantie van het onderwijs.
V.

Kalender

'II pleut sur Santiago' met een

TONEEL
***********************************

inleiding van Do Röp'cks en nadien

NTG

debat met o.a. Chileense vluchtelingen, op 21 januari om 20.00uur

Amo, amas, amat op het forum is het
uat :Shevelove, Gelbart, Sandheim
om 2Ou op 17,20,21,22,23 januari.
Arena
Spiegels van Dimitri Frenkel Frank

Andere kijk tov de evaluatie.

om 20u15 op 20,21,22 januari.
NET

In deze vernieuwde aanpak van het universitair onderwijs wordt ook
de eindbeoordeling in een ander daglicht gesteld. Tot nu toe werd de
evaluatie steeds gezien als een selectieprocedure. De eindbeoordeling zou evenwel moeten evolueren naar een stuk begeleiding. De docent
kan de student wijzen op zijn tekorten en de nodige informatie doorgeven.
Dergelijke aanpak lijkt haalbaar in de mate dat men het onderwijs wil
zien als een "sociaal kontract" tussen student en docent, waarbij beide
partijen niet tegenover elkaar staan maar samenwerken aan een gemeenschappelijk doel.
X X X 2*> X X
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Arca-Net benifiet teaterfestival:
- Abraham en Samuel, do 20 jan.
- Hel spel van Ang8lo en Adèle,
21,22,23 januari.

LEZINGEN
* * * * * * * * * ”******-::-****************
I . S .V.O.

rond de

Op vrijdag 21 januari om 14u30 in
het Pand, Ondnbergen 1, Michiel
Vlaeminck (l.S.V.0. gent): 'Hervorming van de VN?'
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Om tot enige rationaliteit te komen "meefmen de studietijd
Tegenover het veldloopmodel van De Groot stelde P.Jansens(l)
bij de student, bv met de methode van het tijdschrijven.
het expeditiemodel. Het studeren aan de universiteit is te
De student moet hierbij telkenmale opschrijven hoeveel
vergelijken met een expeditie waarbij een vorm van"kontrakt"
bestaat tussen de leider van de expeditie en de deelnemers,
tijd hij besteed aan onderwegzijn,eten,ontspanning,enz..
Het bezwaar tegen deze methode is: ze is omslachtig,
om samen de expeditie tot een goed einde te brengen.
moeilijk controleerbaar op de juiste toepassing, want ze
Het probleem van de toenemende studiedruk moet gesitueerd
vergt discipline vanwege de student. '
worden binnen een bepaalde studierichting, en preciezer nog
Dergelijke methode geeft een kijk «op de gemiddelde hoeveelin de wisselwerking tussen de student en docent. De student
heid tijd die aan een activiteit wordt besteed. Ze geeft
ervaart studiedruk en de docent staat voor het probleem van
ook een statistische spreiding in de studietijden. Maar
de studiebelasting. De onderwijsverstrekkende instantie
het probleem blijft:waarop moet men zich richten,bij het
moet zich afvragen wat de toegelaten studiebelasting 1s,en
wat de studiebelastbaarheid is.
vaststellen van de studiebelastbaarheid? moet men zich richten op de doorsnee-student, of op de student die 1 of 2
Hoe kan de universiteit nu dit probleem van de studiebelasstandaarddeviaties boven of onder dat gemiddelde ligt ?
ting aanpakken ?
1. Omhet probleem grondig aan te pakken en om te weten welk
Het leereffect is pragnatisch te omschrijven als een produkt
van inspanning x begaafdheid, (zie fysica:tijd x snelheid)
studieprogramma men kan opleggen is het nodig dat de
universiteit opnieuw haar doelstellingen formuleert. Wat
Studenten kunnen verschillen qua begaafdheid en qua studie1s haar functie in de samenleving ? Onderwijsdoelstellingen
inspanning. De begaafdheid is een element dat de student
zijn immers ook een maatschappelijk beleidsprobleem.Indit verniet zelf kan regelen. De studieinspanning is een element
band kan men Wim Kan citeren: "Waar gaan we met ons onderwaaraan de student zelf kan "sleutelen". Studie-inspanning
heeft alleszins ook ethische aspecten, die ook van uit
wijs naartoe ?"
andere normen wordt beïnvloed. Als we dan op ethische gronZolang op die vragen geen duidelijk antwoord gegeven wordt
blijven alle problemen omtrent studiebelasting moeilijk opden kunnen omschrijven wat van een student in eert jaar,uitlosbaar.
gedrukt in uren, mag worden vereist dan hebben we een be|
2. Eveneens is het nodig dat de universiteit weet wat de beginlangrijk houvast: men weet dan bv dat 1500 of" 1600 of
situatie van de student is, of maw wat zijn karakteristieken
1700, of 2000 u aanvaardbaar zijn.
zijn op het ogenblik dat hij(of zij) de universiteit binnenZo kan dan studiebelasting uitgedrukt worden in uren. Zo
komen.
1s er een houvast, een handvat, een mogelijkheid tot doseren.
Heeft men werkelijk te maken met een ander type van student
Door verder onderzoek moet het mogelijk zijn cm te komen
dan bv. 5 jaar geleden? Waarschijnlijk wel. Welke kijk hebtot een typologie binnen een gegeven studiesituatie. Dergei ben deze studentBn op het vak dat zij gaan studeren ?
lijke typologie van de student zou relevante verschillen
aan het licht brengen tussen de studenten onderling. D1t
3. Pas als de doelstellingen en de beginsituatie van de
student duidelijk gemaakt worden kan men komen tot een
zou voor het beleid zeer nuttig zijn. Het zou de basis zijn
om te komen tot geïndividualiseerde studlesystemen.afgesterrd
omschrijving van de leerstof.
op de eigen zwakkere en sterkere kanten van de student.
4. Het is maar wanneer dit laatste gebeurd is, dat ook de
5) Tot slot moet nog iets gezegd worden over de evaluatie.
vraag naar de studiebelasting die met die leerstofcm De evaluatie of eindbeoordeling 1s een toetsing of de indivl- •
schrijving gepaard gaat, aan bod kan komen.
Spitsen we ons nu toe op die studiebelasting. Ze is er,
duele student voldoet aan de norm van de onderwijsleersituatie; norm die voortvloeit uit de gegeyen doelstellingen.
maar vanuit het onderwijsbeleid wordt dit probleem zo
En vervolgens is de eindbeoordeling ook een procesevaluatie;
goed als ontkent.
dwz dat men nagaat of gans het systeem (gegeven doelstellingen,'
Men heeft wel bepaalde ideeën zoals:
beginsituatie,leerstofomschrijving, onderwijs leersituatie,
lu college vergt 2u studietijd
evaluatie) heeft gefunctioneerd zoals het moest .
lu college vergt 3u studietijd
Dit zijn slechts vuistregels. Maar wat is de rationali(1) P. Jansens: docent aan de faculteit van de psychologische !
teit, de verantwoording van dergelijke vuistregels ?
en pedagogische wetenschappen, K.U.L.
(
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en V.V.N.

RODE BIET • Kinderlitteratuur en maatschappij op 25 januari 1977,BlandiJnberg,auditorium C,20 uur met de redaktie van IL0NA (vuistje).ROBBEDOES en
ERIC HEIKENS (de Nieuue)

van

17

maandag

tot

23

januari

»77

: crecysoep

Kalkoenrollade archiduc
Bami Goreng
dinsdag : Ajuinsoep
HesprolletJes met selder in tomatensaus
Gentse stoverlj
woensdag: Sclderaoep
Hamburger met bloookool in roomsaus
Haan in wijn
donderd.» Juliermesoep
Varkensrib met savooienstaappot
Risotto
vrijdag : Tomatensoep/pap
Florentijnse vis
GegiuT,eerde zuurkool
Saterdag: Champignonsoep
Biefstuk portsaus
tartaar
mayonaise

